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DOK als een sociale haven (publiek) voor een (re)generatieve economie. 
DOK als een incubator voor stedelijk experiment, innovatoren en ondernemerschap. 

DOK als een tussenruimte voor stadsontwikkeling en artistieke vernieuwing.

DOK als community Nieuwe initiatieven:   
Jaagbaar, Blommm,  
Le Petit Botanique, Refu Interim,  
Topo Copy, Urban Smart Farm,  
Kombucha-brouwerij,  
Zwijgen is geen optie, ...
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"Het woord Samenheid kwam in mijn gedachten nadat ik  
een andere formulering voor solidariteit probeerde te vinden.  
Ik pleit voor de oprichting van nieuwe plekken... 

Plekken die kunnen werken als een kerk zonder liturgie,  
zonder priester en zonder god; die kunnen werken  
als een moskee zonder koran, zonder imam en zonder gebed;  
die kunnen werken als een open plek. 

Plekken voor Samenheid die overal kunnen plaatsvinden...  
zoals een moskee overal kan plaatsvinden...  
het moet gewoon open kunnen zijn...  
en aanpasbaar."

Ben Benaouisse 
(uit 'LAT -  Living Apart Together', een DOKpublicatie 2016 i.s.m. Topo Copy) 

Installatie BLANCO © Dennis Licht 
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1.  Inleidend kader

Dit jaarverslag biedt een overzicht van het werkjaar 2017 op DOK. 

Het is de 7de zomer dat de site aan de Oude Dokken in Gent voor het publiek toegan-
kelijk gemaakt wordt. Dit is het gevolg van een samenwerking tussen DOK vzw, Stad 
Gent en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf (Sogent). 

Het terrein word in bruikleen gegeven door Sogent voor de periode van 2011-2018 
en de coördinatie wordt gecofinancierd met Stad Gent. DOK vzw verzorgt de tijdelijke 
invulling - tot aanvang van de werken van de projectontwikkelaar - van het terrein aan 
de Koopvaardijlaan in Gent. 

Tot en met 2013 bevatte de overeenkomst het beheer van de betoncentrale, die in 
2014 uit de overeenkomst gehaald werd door Sogent uit veiligheidsoverwegingen. 
Eind 2016 werd de helft van de grond overgedragen aan de projectontwikkelaar, het 
beschikbare terrein werd dus gehalveerd in 2017.   
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Sinds juni 2011 tovert DOK de verlaten site elke zomer om tot een bruisende en in-
spirerende ontmoetingsplek. Het is een platform voor creatie en een werkplek, maar 
tegelijkertijd ook een publieksplek met grote en kleine evenementen voor jong en 
oud. Kortom, iedereen is hier welkom. Bij het project worden heel wat organisaties, 
buurtbewoners, aanstormende artistieke talenten en bedrijven betrokken. 

CirQ, Democrazy en Ladda zijn de stichtende organisaties van DOK vzw:

t� CirQ is een productiehuis dat bestaat uit een collectief van gelijkgestemde 
mensen met verschillende achtergronden en specialisaties. Van professoren tot 
acteurs en grafisch vormgevers, allemaal zijn ze verbonden door een voorliefde 
voor performance en humor;

t� Democrazy is een muziekclub met activiteiten op een aantal plaatsen in de Stad 
Gent, erkend en gesubsidieerd binnen het Kunstendecreet. De vzw ontvangt 
steun van de Stad Gent;  

t� Ladda was een organisatie begeesterd door maatschappelijke evoluties en hoe 
jongeren daardoor beïnvloed worden. Zij waren erkend en gesubsidieerd door  
de Vlaamse Gemeenschap afdeling Jeugd. In 2013 stopte Ladda echter haar  
activiteiten. 

    
De vzw heeft als doelstelling om een ‘werfplek voor ontmoeting, verpozing en cre-
atieve manoeuvres’ te creëren. Dit wordt enerzijds vertaald in de ontwikkeling van 
een veilige en aantrekkelijke recreatieve zone of ontmoetingsplek. 

Anderzijds is het ook een platform voor creatie, participatie en experiment, een 
plaats voor wie op zoek is naar samenwerking en inspirerende kruisbestuivingen. 
Dit doet DOK nadrukkelijk door nieuwe initiatieven, beginnende organisaties en pro-
jecten te hosten en te ontvangen op de site. Er worden producties getest, opgestart 
en uitgevoerd. 
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DOK is als tijdelijke invulling een denktank met een verfrissende kijk op stads-
ontwikkeling. Vanuit de initiatieven op DOK kunnen voorstellen ontstaan die gebruikt 
worden bij de realisatie van de nieuwe Gentse wijk op deze site. 

DOK reikt de hand naar de omliggende buurten en biedt ruimte aan initiatieven op 
vlak van cultuur, kunst, sport, ecologie en welzijn, zowel vanuit non-profit als 
vanuit de bedrijfs wereld.     
    
De bedoeling van deze onmiddellijke en ‘tijdelijke’ inzet van sociaal-artistieke pro-
jecten op de braakliggende gronden is om verenigingen en individuele bewo ners 
autonoom eigen netwerken te laten creëren en vanuit deze netwerken nieuwe ini-
tiatieven op te zetten.     

Aan deze doelstellingen worden in de overeenkomst met De Stad voor de jaren 
2017/2018 zes concrete prestaties gekoppeld:

    
BEGELEIDINGSGROEP 
De begeleidingsgroep komt om de twee maand samen en volgt het project op.  
Gebiedsgerichte Werking roept deze groep samen. 

BEHEER 
DOK vzw houdt het terrein veilig, toegankelijk, aantrekkelijk en afgestemd op de 
werkzaamheden.  

TOEGANKELIJKHEID
DOK vzw garandeert de toegankelijkheid van deze zone op minimaal 140 dagen  
per jaar. Die toegankelijkheid heeft een tweezijdige invulling. Aan de ene kant gaat 
het om activiteiten met een publiekswerving, een horeca-aanbod, productionele 
noden, etc. Dit moet voor minimum 22 zondagen per jaar georganiseerd worden. 
Anderzijds gaat het ook om een open platform of parkfunctie waarbij individuen  
of organisaties van de plek autonoom gebruik maken.                
 
HOSTING  
Dok biedt ruimte aan initiatieven op vlak van cultuur, kunst, sport, ecologie en  
welzijn, zowel vanuit non-profit als vanuit de bedrijfswereld. DOK realiseert dit  
vanuit een afgelijnd referentiekader en beslissingsmatrix.  
Hierin zijn toegankelijkheid, participatie, artistieke vernieuwing, ondersteuning van 
een creatieve stedelijke dynamiek, experiment en ontmoeting de kernwoorden.  
Organisaties en werkingen kunnen DOK als uitvalsbasis gebruiken op langere  
termijn. Er worden een zestal partners gehost voor een langdurige samenwerking. 

COMMUNICATIE & PUBLIEKSWERKING  
DOK vzw zal activiteiten communiceren online (facebook, website) en offline  
(d.m.v. printmedia met specifieke aandacht voor verspreiding in de buurt). 

COPRODUCTIE & MEDE-EIGENAARSCHAP 
DOK zet hiervoor in op samenwerking met intermediairen die zorgen voor  
betrokkenheid van diverse doelgroepen en buurtbewoners. DOK fungeert zo als 
katalysator om tot een inspirerende kruisbestuiving te komen, en biedt een platform 
(kader en fysieke plek) om nieuwe projecten op te zetten die de individuele werking 
van de actoren overstijgt. 
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Van bij de start werd een vrijwilligerswerking uitgebouwd met mensen uit de betrok-
ken organisaties en nieuwe enthousiastelingen uit de (wijde) omgeving. 
Dit betekende dat DOK wordt gedragen en uitgedragen door een diverse groep, een 
nieuwe ‘community’ die de werfplek een eigen identiteit geeft.

    
 
De uitgebreide versie van het convenant is als bijlage toegevoegd.  
In dit eerste deel gaan we in op enkele strategische keuzes die  
we maakten om de bovengenoemde doelstellingen te behalen.  
Deel twee    PAGINA 15  licht de verschillende prestaties toe.  

2. De grote lijnen 

DOK evolueerde heel wat de afgelopen 7 jaar. Door de tijdelijkheid van het project 
groeide DOK uitermate organisch uit tot een plek vol vernieuwing. We geven hier 
een kort overzicht: 

2011 - 2012
DOK krijgt een contract voor twee jaar en legt de focus op horeca en evenementen. 
Het terrein is zeven dagen in de week open en de vaste bezetting bestaat uit zes 
mensen. Het terrein bestaat uit elementen die doen denken aan een festivalsetting, 
met tijdelijke en kwetsbare openluchtconstructies die moeten bewaakt worden door 
een nachtwaker. 

2013  
DOK krijgt een éénjarige verlenging en zet het verhaal van de vorige twee jaar nog 
een seizoen verder. We kunnen deze periode het best omschrijven als evenemen-
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tieel en receptief, waarbij veel evenementen van andere organisaties in Gent werden 
georganiseerd.  

2014 - 2016
DOK krijgt een verlenging van drie jaar, waarbij de koers enigszins verandert.  
In 2014 werd een nieuwe overeenkomst met De Stad getekend met daarin een aan-
tal nieuwe duidelijke keuzes. De focus komt te liggen op de voortuin en kantine. We 
werken vanaf nu met vaste residenties of DOKbewoners en we schroeven de hosting 
van losse dagactiviteiten bijna volledig terug. We focussen op experiment. Ten derde 
splitsen we de begroting op in een ‘algemene begroting’ en een ‘horecabegroting’. 
Dit om de horeca ondergeschikt te houden aan de doelstellingen.  

2017 - 2018 
DOK krijgt een verlenging van 2 jaar en wordt gehalveerd in oppervlakte. De lijn van 
DOK als experimenteel deelatelier met publieke functie wordt verdergezet. De focus 
verschuift meer naar zelfbestuur en mede-eigenaarschap van de verschillende resi-
denties.  

3. Werfplek voor verpozing en creatieve manoeuvres

DOK profileert zich als een plek voor verpozing en creativiteit. De verpozing wordt 
ingevuld door het terrein als park te openen op zondag. De creativiteit dan weer door 
de DOKbewoners, die met hun eigen activiteiten DOK vorm gaven. 

Een mooie zomerdag op DOK voelt aan als een dag in het centrum van een stad in 
een groener kader en een pak meer relaxed. We zijn een dorp dat wordt gedragen 
door een diverse groep vrijwilligers en DOKbewoners. 
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Er waren ook dit jaar tal van experimenten die in reeds “ontwikkelde” stadsdelen niet 
kunnen plaatsvinden, maar die zeer relevant kunnen zijn voor de toekomstige stads-
dynamiek van de wijk. Het is de pure én sociale dynamiek, die enkel mogelijk is 
op een vrijplaats als DOK, als een dorp vol impulsen.

Sinds 2014 werken we telkens met een aantal jaarthema’s die ons helpen om 
de interne én externe werking van DOK te optimaliseren. Door de jaren heen 
waren dit onze kernwoorden en houvast. 

3.1. Allianties
De allianties die we sluiten op DOK, en de projecten die we samen met anderen 
aangaan, beschouwen we de kern van DOK. We kunnen dit in één woord omschrijven 
als ‘coproductie’. In coproductie bouwen we aan een maatschappelijk geëngageerd 
en gedeeld verhaal. In 2014 werd de rol van DOK als mede-initiator van projecten 
nog verder verschoven naar een rol als facilitator. Meer dan ooit werd er dus ingezet 
op autonome organisatie. De DOKbewoners waren de sleutel om dit te realiseren, zij 
vormden de te vertrouwen basis van een (grotendeels) autonoom netwerk. Door de 
selectie van een grote diversiteit aan DOKbewoners vonden er zeer uiteenlopende 
activiteiten plaats, net als rechtstreekse en onrechtstreekse kruisbestuiving. Zo werd 
het DOKverhaal gedragen door een breder publiek dan ooit tevoren.
 
3.2. Vertrouwen
De DOKbewoners krijgen volledige autonomie. Ze hoeven, eenmaal ze DOKbewoner 
zijn, hun parcours niet meer inhoudelijk voor te leggen. Elke DOKbewoner krijgt even-
veel vertrouwen vanuit de organisatie, waardoor DOK ervoor koos om niet al te veel 
regels op te stellen.

Critical Mass © Michiel Devijver
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3.3.  Gastvrijheid
We hebben het meer hoogdrempelig karakter van DOK in zijn kinderschoenen kunnen 
ombuigen naar een openbare plaats met een open persoonlijkheid. De rommelmarkt 
speelt hierin een belangrijke rol: het blijft de grote katalysator voor de brede opkomst 
en brengt ook mensen met verschillende achtergronden op de been.

3.4.  Superdiversiteit
DOK moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. De demografische samenstel-
ling In Gent vertoont dezelfde tendensen als in Antwerpen en Rotterdam. Binnen 
enkele jaren zal de meerderheid van de bevolking een migratieachtergrond hebben. 
Er wordt actief gezocht naar DOKbewoners met roots in migratie. De man-vrouw-
verhouding in de programmatie wordt actief bewaakt. 

3.5.  Flexibiliteit - Mobiliteit
Op 6 jaar tijd hebben we het terrein van DOK zien evolueren van een nieuw stadsstrand 
met het grootste terras van Gent,  naar een beeldenpark, naar een deel-atelier met 
publieke functie. De interactie tussen het terrein en onze verwachtingen zorgt ervoor 
dat flexibiliteit centraal staat binnen de werking op DOK. Onze werking wordt aan-
gepast aan het terrein en vice versa. Aangezien we een tijdelijke invulling zijn, zijn 
we onderhevig aan de werf en de toekomstplannen voor de oude dokken. We gaan 
de uitdaging aan om de extra middelen slim te investeren en te onderzoeken hoe 
DOK de werking kan verderzetten om een structuur te bieden aan socio-eco-culturele  
initiatiefnemers die de ruimte coproduceren.

3.6.  Radicaal - Zelfbestuur - Boerenverstand
Met deze 3 woorden onderzoeken we hoeveel autonomie een plek als DOK aankan, 
hoe de aankomende verkiezing in 2018 in de stad zorgt voor nieuwe methodieken, 
strekkingen, hoe we als ‘DOKgemeenschap’ neutraal & toegankelijk kunnen blijven 
voor iedereen en hoe we nuchter met nieuwe tendensen kunnen omgaan. 

© Liesbeth Vlerick
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4. DOKstructuur 

4.1. Organigram

De kern bestaat uit het dagelijks bestuur en de (overblijvende) oprichtende partners 
cirQ en Democrazy, die DOKbewoner zijn én de raad van bestuur vormen. Deze kern 
moet rapporteren aan de stuurgroep, bestaande uit Stad Gent, Sogent en de project-
ontwikkelaar Schipperskaai Development. 

Na een aantal jaren is er nood aan vernieuwing binnen de organisatie. 

Er is nagedacht over een uitbreiding van de rvb maar hier werd uiteindelijk van af-
gezien door het tijdelijk karakter van DOK. We weten niet of we in 2019 wel nog 
bestaan en zien ervan af om in deze structuur verandering aan te brengen. De raad 
van bestuur buigt zich over de strategische en financiële keuzes.

4.2. Personeel 

In 2017 hebben we gekozen voor een bezetting van 1,9 VTE in loondienst. (in 2016 
was dit nog 2,2 VTE). Voor het dagelijks bestuur kozen we voor een basisbezetting 
van één permanente 4/5de coördinator en dit het hele jaar door. 

Er werd een parttime personeelslid aangenomen voor de leiding van de techniek, 
horecaverantwoordelijke en vrijwilligersverantwoordelijke (22u in jan-maart & 30u in 
april-oktober). En sinds 2016 hebben we voor techniek/logistiek een medewerker 
aangeworven (16u jan-dec). 

Er werd regelmatig beroep gedaan op een team van freelancers voor occasionele 
opdrachten zoals:
t� de vormgeving, de opbouw én afbouw van het terrein;
t� redactioneel werk, website beheer en opmaak nieuwsbrief (1 dag per week); 
t� het schrijven van rapportering

Dit jaar hebben we meer dan andere jaren vrijwilligers ingezet om het terrein te on-
derhouden of om te helpen bij de op- én afbouw. Het inplannen van externe partners 
zoals Weerwerk (afdeling van sociale werkplaats de Sleutel) of techniekers hebben 
we dit jaar teruggeschroefd tot het hoogstnoodzakelijke aangezien we dit jaar onze 
eigen logistieke medewerker hadden. Er werd via het OCMW gezocht naar een ge-
schikte kandidaat om iemand tewerk te stellen overeenkomstig met artikel 60, maar 
de geschikte persoon heeft zich uiteindelijk niet aangediend.

Conclusies:

t� Dit jaar was de freelance communicatiemedewerker wekelijks 1 dag aanwezig op 
het terrein. Dit is nog steeds veel te weinig om het volledige verhaal van DOK te 
vatten... Meer informatie over hoe we onze verhalen zouden willen vertellen, vind 
je onder puntje 5 ‘communicatie en publiekswerking’.
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t� Het is moeilijk om als team samen na te denken over DOK en bij te sturen waar 
nodig. De productionele taken nemen uiteindelijk altijd de bovenhand tijdens het 
seizoen. Dat is niet volledig onlogisch, aangezien 2 van de 3 werkkrachten op 
DOK een technisch of productioneel profiel heeft.

t� Er was te weinig ruimte om te investeren in het smeden van veerkrachtige netwerk-
en tussen alle DOKgerelateerde organisaties en individuen. Om meer verweven-
heid te creëren schoten we tijd en middelen tekort.

t� Het volledige team geeft aan in hun evaluatiegesprek dat ze 2018 strakker én 
minder chaotisch willen aanpakken.  
 
Verschillende redenen zorgen ervoor dat DOK intern soms heel chaotisch is:  
 
1. iedereen werkt deeltijds voor DOK, iedereen werkt dus ook nog voor anderen 
naast zijn uren;  
2. omdat sommige maar 16 uur per werken voor DOK is een wekelijks team-
overleg te tijdrovend en wordt er zonder onderling overleg beslissingen genomen;  
3. de aanloop naar de grote sleutelmomenten vragen veel voorbereiding, waar-
door men ineens aan heel veel overuren zit… De werkdruk is namelijk heel hoog. 
4. éénmaal augustus is gearriveerd, schakelt het team over op overlevingsmo-
dus. augustus is de drukste maand en wat zorgt voor een verlies van discipline 
en kwaliteit

t� Het volledige team geeft aan dat het onderhoud van het terrein een heel zware 
last is en andere facetten van de werking blijven hieraan ondergeschikt (zoals 
vrijwilligerswerking of het opvolgen van de administratie). We pleiten voor een 
vaste medewerker op maandag die instaat voor het terrein. 

t� Het volledige team geeft aan niet meer te willen samenwerken met losse mede-
werkers die via werk- of opleidingstraject of pwa systeem op DOK zijn binnenge-
bracht via intermediairen. Het vraagt te veel energie van het personeel om deze 
mensen te begeleiden. We willen op zoek gaan naar een vaste betrouwbare 
medewerkers via het artikel 60 systeem maar dit profiel is moeilijk te vinden. 

t� De vaste dagelijkse bezetting van werkkrachten in 2016 zal opnieuw ingeschakeld 
worden in 2017/2018.

De afgelopen 6 jaar hebben er 15 mensen in loondienst hebben gewerkt via tijdelijke 
contracten. De coördinator is reeds 7 jaar aan boord en de horeca-/productieleider 
werkt nu 5 zomers voor DOK. Het feit dat we zoveel mensen kortstondig aannamen, 
heeft veel te maken met de tijdelijkheid en de onzekerheid van het hele project. 

Sinds 2014 hebben we een vaste minimumbezetting bestaande uit 2 personen en 
sinds 2016 uit 3 personen.
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In dit tweede deel wordt er dieper ingegaan op de vooropgestelde prestaties zoals 
beschreven in het convenant. Het convenant kan je achteraan als bijlage vinden. 
Achtereenvolgens worden de begeleidingsgroep, het beheer, de toegankelijkheid,  
de hosting, de communicatie en de coproductie besproken. 

1. Begeleidingsgroep 

PRESTATIES
INDICATOR 
December 2016: jaarplan 2017
December 2017: jaarplan 2018 
Gebruiksovereenkomst tussen  
vzw DOK en terreineigenaar Sogent

De begeleidingsgroep vergadert om de twee 
maanden en volgt het project op. Gebieds-
gerichte Werking roept deze groep samen. 
Naargelang de voortgang/prioriteiten van het 
project Oude Dokken wordt hier de locatie en 
timing voor 2017 en 2018 besproken.

      
We hebben steeds een goede vertrouwensband en samenwerking met Stad Gent 
gehad. Er wordt langs beide kanten vertrouwen gegeven en dat is een fijn gevoel. 
De stuurgroep kwam tot nu toe 2 keer samen op 12 januari en 15 december. 
 
De stuurgroep wordt bijeengeroepen door Gebiedsgerichte Werking. Sinds 2015 is 
de projectontwikkelaar ook deel van de stuurgroep. Op 14 september vond er een 
overleg plaats tussen Sogent, DOK en cvba Schipperskaai waarin werd gesugge-
reerd dat er in 2019 geen plaats meer is voor DOK. De gronden zouden in gebruik 
genomen worden door de werf. We vragen hier duidelijkere communicatie rond de 
plannen. 
    
Een tijdelijke invulling dat zijn zevende seizoen ingaat, wordt beschouwd door som-
migen als een vanzelfsprekendheid of misschien zelfs een verouderd idee. Dit zorgt 
voor een conflict waarin DOK intern nog steeds op zoek is naar vernieuwing en erk-
enning… maar bij externen, zoals stads- en beleidsmakers, een ouder verhaal is. We 
maken diezelfde bevinding in het onderdeel ‘communicatie’, waar we zitten met onze 
vraag rond verslaggeving en invloed op het beleid van de toekomst. In januari 2017 
hebben we dan ook onderstaande vraag voorgelegd aan de stuurgroep:  

“Bij de opstart van DOK, 6 jaar geleden, zag het cultuurlandschap in Gent er volledig 

anders uit. DOK was een pionier en daardoor ook heel aantrekkelijk. We kunnen wel 

stellen dat naar het voorbeeld van DOK veel andere initiatieven zijn opgestaan in het 

Gentse. We kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichen! Momenteel is er een enorm 

groot aanbod van activiteiten in het Gentse: buurtfeesten, rommelmarkten, ander 

tijdelijk gebruik, pop-up bars, burgerinitiatieven in de straat, festivals, straatfeesten, ... 

DOK stelt zich de vraag wat de visie is van het beleid hierop? Hoe gaan zij om met 

deze verzadiging en vermarkting? De Stad Gent heeft gevraagd aan vzw Totum om 

het Houtdok tijdelijk te voorzien van een invulling. Hoe wordt er op toegezien dat de 

toevoeging van een extra tijdelijke invulling in de Oude Dokken niet schadelijk is voor 

zowel DOK als Totum? Worden de vergunde activiteiten op elkaar afgestemd? Gaan we 

allebei een terras uitbaten, een markt organiseren en een film op groot scherm aan te 

bieden? Is dit enkel een win-winsituatie voor de Stad? En vervolgens een verzwakking 

voor DOK. DOK stelt expliciet de vraag naar de visie van de beleidsmakers hierop.”
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2.  Beheer 

PRESTATIES INDICATOR
DOK vzw houdt het terrein veilig, toegankelijk, 
aantrekkelijk en afgestemd op de werkzaam-
heden. Tot deze zone behoren de kantine & 
voortuin, de markt en de vitrine.

Registratie van inspanningen geleverd 
om het terrein toegankelijk en veilig te 
houden.

2.1. Infrastructuur en vormgeving 

DOK zet zich al 7 jaar lang in om het terrein aantrekkelijk te maken en er verschillende 
functies en mogelijkheden aan toe te kennen. Ondertussen is het een publieksvrien-
delijk domein dat ontspanning, creativiteit en experiment ademt.

© Liesbeth Vlerick

In 2017 hebben we een deel van het terrein afgestaan aan de projectontwikkelaar, 
waardoor wij ook beslist hebben de rest van het terrein grondig onder handen te ne-
men. Het voelt als een verademing en we waren ook klaar om het park af te staan. 

We maakten daarbij een terreinplan op voor twee jaar en kregen bijzonder veel posi-
tieve reacties van bezoekers. 
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Er zijn in de voortuin serieuze inspanningen geleverd om het aangenamer te laten ogen. 

t� Bouw nieuwe speeltuin 
t� Aanleg zandbak/ministrand, het zand van het strand werd gerecupereerd
t� Aanleg talud in de voortuin voor reliëf
t� Plaatsing tent in voortuin
t� Meubilair dat aanzet tot dialoog 
t� De strandcontainer is verplaatst naar de voortuin en vormt samen met de 

keuken container een front tegen de wind. Ze zijn beide opnieuw geschilderd 
door de vrijwilligers. 

t� Er is een nieuwe ingang via de kade, hierdoor is er aansluiting op de Nieuwe 
Dokken. De focus ligt hierbij op bezoekers die te voet zijn of met de fiets. 

t� Nieuwe eyecatcher: oud vissersbootje op de keukencontainer

Onze grootste uitdaging was om het grote strand te doen vergeten. Het is een bijzon-
dere uitdaging om evenveel bezoekers op een gehalveerd terrein ontvangen, zonder 
hen het gevoel te geven dat DOK verkleind is. De voortuin is niet gegroeid in opper-
vlakte, maar door reorganisatie van alle elementen wordt het terrein optimaler gebruikt. 
Kleine ingrepen zoals het snoeien van de struiken en inname van niet eerder gebruikte 
ruimte (onder het billboard aan het straatkant bijvoorbeeld) helpen ook. 

© Liesbeth Vlerick

Er zijn een pak meer hoeken en kanten, waardoor je als bezoeker niet onmiddellijk 
alles gezien hebt. We blijven houden van de kleine verstopte verrassingen en spelen 
hiermee in op de nieuwsgierigheid en ontdekkingstocht van de bezoeker. Om de-
zelfde reden is de moestuin van de voortuin verhuisd naar de berg grenzend aan de 
werf. Dit om meer plaats te creëren in de voortuin voor de bezoekers op zondag. 
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Op die berg bevindt zich ook de sauna, in een bus met wellnessgedeelte. De talud is 
een visuele buffer en een vormelijk afscheid van het strand. Je wordt als bezoeker niet 
uitgedaagd te mijmeren over de heerlijke dagen van weleer op het strand. 

© Liesbeth Vlerick

We organiseerden de voortuin zo dat we rekening houden met een toevoeging van 
een extra stuk in de toekomst, als de elektriciteitsmast weg is. Hier kan eventueel 
nagedacht worden over een ingang in 2018. 

Grosso modo hebben we het terrein nog meer opgesplitst in een verpozings-
zone (de voortuin met de kantine)  een residentie-zone (de markt). Deze lijn gaan 
we nog harder doortrekken in 2018. 

Het afbouwen van het stuk grond dat werd overgedragen aan de projectontwikkelaar 
én het opnieuw inrichten van de resterende ruimte was een zware opdracht voor het 
DOKteam om te klaren in de wintermaanden. (jan en feb 2017). Het heeft ons heel 
veel energie gekost bij de opstart van het seizoen maar heeft zeker zijn vruchten af-
geworpen. Het was de bedoeling om een terreinplan te maken voor de komende twee 
jaar, zodat we geen structurele op- en afbouw hebben in 2018.

2.2. Investeringen

Dit jaar werken we opnieuw zoveel mogelijk met gerecupereerde materialen. 
De financiële investeringen in het terrein waren beperkt tot hout, vijzen en verf. 

De grootste kosten maakten we voor het kraan- en grondwerk om de voortuin te 
reorganiseren. Er is ook geïnvesteerd in de vloerelementen voor de stelling aan de 
nieuwe ingang. 
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We sloten enkele goede deals om het terrein een nieuwe uitstraling te geven. We 
kregen 2 nieuwe containers voor de bewoners aan een prijsje en gratis caféstoelen 
door de stopzetting van een ander café. We plaatsten een nieuwe wc-container/ 
bureaucontainer en kregen de vissersboot op de keukencontainer en het kunstwerk 
van Willem Boel op het dak in bruikleen. Voor de plaatsing van de containers betaal-
den dus we enkel voor het kraanwerk. 

© Michiel Devijver

2.3. Naast de werf

De situatie in vergelijking met vorig jaar is helemaal anders. Met de aannemer van 
2016 was er meer contact, aangezien die zich net naast ons en soms op het terrein 
bevond. Omdat de machines toch op het terrein waren, konden we regelmatig dienst 
doen op hen bij de verplaatsing van gerief. Dit jaar is de scheiding duidelijker, het ter-
rein is in twee gedeeld. Zij werken aan hun project, wij aan het onze. Deze aannemer 
gebruikt onze electriciteitskast, wij rekenen het verbruik om de zoveel maanden door. 
Voor de rest zijn er geen problemen. 

2.4. Geleverde inspanningen

DOK heeft ook dit jaar zeer actief ingezet op het onderhoud van de site en haar om-
geving om alles veilig te maken, maar het blijft een zware taak voor DOK. Onze grote 
troef (het grote terrein) is ook onze zwakste schakel. Het vraagt telkens meer 
energie dan vooropgesteld en we moeten telkens onze prioriteiten bijstellen. 
(opkuis, herstellingen, vandalisme,...). 

Het gebeurde dikwijls dat het volledige team bezig is met de opkuis van het terrein na 
een storm of een heel drukke zondag. 
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Enkele belangrijke inspanningen zijn:

t� De deelname aan de “Gentsche gruute kuis” van Ivago in maart, waarbij heel wat 
sluikstort werd verwijderd op en rondom DOK; dit jaar hebben we samengewerkt 
met vzw Totum; 

t� De jaarlijkse opruimacties (april en oktober) waarbij in totaal 2 containers met 
kapot materiaal werden verzameld;

t� De opkuis en preventieve aanpak van zwerfvuil dat vrachtwagenchauffeurs 
achter laten die zich in de buurt stationeren;

t� Wekelijks deden 2 vrijwilligers op zondag- of maandagochtend een toer op en 
rond het terrein om alle zwerfvuil en sluikstort op te ruimen en herstellingen uit te 
voeren.

© Michiel Devijver

2.5. Uitdagingen

Tot op heden weten we nog steeds niet of we het terrein nog kunnen gebruiken 
in 2019. Momenteel wachten we een duidelijke beslissing hierover af, om verdere 
keuzes te maken over het terrein in 2018. Moeten we het terrein afbouwen in 2018? 
Moeten we alle bewoners met veel materiaal hun opzeg geven in 2018? (Cirq, Metal 
crew, de moestuin, enz.). Een duidelijke besluit én plan dringt zich op. 

2.6. Ecologie 

DOK staat ondertussen bekend voor zijn ecologische principes, waarvan de meest 
opvallende hieronder worden besproken. Sinds het begin van DOK hebben we op het 
terrein steeds gewerkt met gerecupereerd materiaal. Sinds 2015 zijn we ook officieel 
lid van Greentrack. Dit is een vzw die de ecologische voetafdruk van de cultuursector 
wil verkleinen, met 48 verenigde vzw’s die aan dit idee meewerken.  
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Onderstaande werkpunten hebben we ondertussen al gerealiseerd:

t� Omschakelen contract elektriciteitsleverancier op 100% groene stroom. De 
energieleverancier is Bee-Power die 100% groene en Belgische stroom levert. 
Het was bijzonder moeilijk om een andere leverancier dan Electrabel te vinden, 
aangezien wij hoogspanning nodig hebben en nieuwe spelers dit vóór 2016 niet 
leverden. 

t� Enkel ecologische kuisproducten in groothandel verpakkingen aankopen. 
We werken dit jaar met hervulbare bidons met ecologische  kuisproducten. 

t� Recuperatie regenwater voor doorspoelen toiletten. Het debiet van de pomp en 
de wateropslagcapaciteit werden opgevoerd, zo werkten de toiletten quasi altijd 
op regenwater én gebruikte de moestuin enkel nog regenwater.

t� Beperken kilometers auto. Waar mogelijk werden fietskoeriers ingeschakeld 
(bijv. ophaling drukwerk) en DOK werd ook lid van Cambio voor boodschappen.

t� Drank in wegwerpverpakking mijden van de kaart. 

t� Inspanning doen om alles in herbruikbare bekers te schenken. DOK gebruikt 
sinds 2013 herbruikbare bekers volledig bekostigd door de drankpartners. 

t� Meer dan de helft van het aanbod is biologisch/ecologisch. 
Sinds 2013 staan er biologische dranken en voeding op de kaart. De verhouding 
in 2017 is ¾ biologisch/ecologisch. We moeten onderzoeken hoe we hier volgend 
jaar nog verder in kunnen gaan, een deel van de kaart blijft immers niet-ecologisch 
(Duvel-Moortgat, Desperados, Pepsi, …). 

t� DOK veranderde van bank: van Fortis naar het duurzame en lokale VDK.

t� Alle traditionele guirlandes werden omgeschakeld naar LED-verlichting.

In 2017 zijn we omgeschakeld naar een spuitwatermachine op leidingwater en 
het gebruik van siropen voor frisdranken. Dit had een enorme invloed op het trans-
port: alle frisdrank van de buitenbar werden sporadisch geleverd met een gewone 
auto in plaats van regelmatige leveringen met grote vrachtwagens. 

We kunnen besluiten dat DOK in een grote stap vooruit heeft gezet, maar er is altijd 
ruimte voor verbetering. We hebben alvast nog enkele ideeën voor volgend jaar, die 
hieronder worden opgelijst. We zijn al zeer vooruitstrevend maar stellen wel de vraag 
hoe radicaal we hierin durven of moeten gaan? 
  

t� Uitkijken naar ecologische toiletten. 
t� Aangeboden eten én drank van DOK volledig biologisch/ecologisch maken. 
t� Brandhout en vuurtjes proberen te vermijden.
t� Timers op de lichten en koelcel. 
t� Het afval beperken door alle verpakkingen te weren.  

Ook bijvoorbeeld van externe cateraars. 

2.7. Vergunningen

Bij de exploitatie van een openluchtsite als DOK komen uiteraard heel wat vergun-
ningen kijken. De gevoeligste is zonder twijfel de milieuvergunning. 
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Vast kader van de vergunde plekken in openlucht. 

BOX
VOOR 19 UUR NA 19 UUR

91 dB(A) LAeq, 30 seconden  93dB(A) 
LA, slow, max

86 dB(A) LAeq, 30 seconden  88 dB(A) 
LA, slow, max 

Elke seizoen vragen wij een aantal uitzonderingen aan op het vaste vergunde kader 
bij Dienst Milieu en klimaat. Hier worden kort de uitzonderingen opgelijst:

t� 22 concerten in box tot 22 u;
t� 1 maal tuinfeest in de voortuin (zone tent) tot 24 u;
t� 1 maal filmfestival in de voortuin (zone tent) tot 24 u.

Er worden maximaal 24 afwijkingen toegestaan, gespreid over het evenementen-
seizoen. Om de geluidshinder voldoende te spreiden over het evenementenseizoen 
mogen er maximaal 6 afwijkingen in een glijdende periode van 30 dagen gebruikt 
worden.

Tijdens de afwijking op het standaardregime bedraagt het toegestane geluidsniveau:

t� Box: 98 dB(A) LAeq, 30 seconden ~ 100 dB(A) LA,slow, max
t� Voortuin (zone tent): 96 dB(A) LAeq, 30 seconden ~ 98 dB(A) LA,slow, max

In 2017 hadden we 24 uitzonderingen, maar omdat we dit jaar de arena  
én het strand niet meer konden gebruiken konden we de evenementen met 
kans op overlast niet goed genoeg spreiden over het terrein. 

Het zwaartepunt ligt volledig in de voortuin en aan de box. We hebben dit jaar 
gemerkt dat dit iets te zwaar doorweegt bij onze buren. In 2018 willen we een 
nog betere spreiding van de evenementen inplannen. 

BOX © Michiel Devijver
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3.  Toegankelijkheid 

DOK is 5 maanden toegankelijk voor publiek tijdens de lente en de zomer. (logisch 
aangezien het merendeel van DOK zich afspeelt in openlucht). In de winter was DOK 
gesloten. Er gaan dan geen evenementen door, al blijven sommige DOKbewoners 
achter de schermen naarstig verder werken. De winterstop gaf ons net als vorig jaar 
de tijd om het seizoen te evalueren en voor te bereiden. 
 
PRESTATIES

INDICATOR  
Registratie van toegankelijkheid ge-
durende 140 dagen, incl 22 zondagen 
(=alle zondagen van mei tot en met 
september zijn kantine, voortuin en 
markt open).

DOK vzw garandeert een toegankelijkheid 
van deze zone op minimaal 140 dagen per 
jaar. Die ‘toegankelijkheid’ betekent en-
erzijds activiteiten met een publiekswerv-
ing, een horeca aanbod en productionele 
noden. Dit voor min 22 dagen per jaar 
telkens op zondag. Anderzijds betekent 
dit  een open platform of parkfunctie waarbij 
individuen of organisaties van de plek auto-
noom gebruik maken zonder dat DOK een 
actieve programmerende, publiekswervende 
of productionele rol moet spelen (bv. tuintjes 
die beheerd worden, schoolbezoeken, de plek 
aanbieden als atelier/creatieplek).
Stad Gent en Sogent geven geregeld rondlei-
dingen in de Oude Dokken. DOK is hiervoor 
altijd vrij toegankelijk, indien dit past in de 
agenda van de werking. Stad Gent en Sogent 
kunnen hierbij gratis gebruik maken van de 
infrastructuur (inclusief de kantine).  

MIDDEN © Dennis Licht 
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3.1  DOKzondag = opendeurdag van DOK

DOK was in 2017 open voor publiek van 30 april tot 1 oktober. De vaste afspraak was 
dat de poorten iedere zondag van 11u tot 22u openstonden, met name DOKzondag. 
Het publiek kon zowel terecht in de kantine, als in de nieuwe voortuin met speeltuin, 
de markt met skateramp, de DOKbox, enz. Aangezien we het terrein volledig open-
stelden, had het publiek genoeg ruimte om zijn eigen plekje toe te eigenen én had 
men nooit het gevoel dat het te druk was. Sinds 2014 is de kantine én de voortuin het 
hart van DOK. De voortuin en kantine zijn de ideale centrale uitvalsbasis omdat het 
beheersbaar is, een groen karakter heeft, het veilig is voor de kinderen, de logistiek 
eenvoudig is en het gezellig oogt.

De vaste pijlers op DOKzondagen waren:
t� taart, koffie en gazetten in de kantine; vanaf 11u.

t� DOKbrunch; Dit jaar kon je elke zondag op DOK terecht voor een lekkere 
brunch iedere maand geserveert door een andere cateraar van 11u tot 15u.

t� Open matinee: Iedere zondag kan een DOKbewoner tussen 13u en 14u een 
voorstelling, lezing, film, try-out, workshop... plannen in de kantine of voortuin.

t� Cosy Cozy DJ’s; tussen 14u en 19u in de voortuin.

Daarnaast waren er nog evenementen, concerten , lezingen, workshops, try-outs, 
meet-ups georganiseerd door de DOKbewoners of de rommelmarkten door DOK 
zelf.  Op de zondagen dat DOKbewoners spontaan evenementen toevoegden aan de 
agenda  was het fijner vertoeven op DOK. 

In 2018 blijven we expleciet vragen aan de DOKbewoners om in te zetten 
op de DOKzondagen. Op drukke zondagen tellen we soms 1500 bezoekers, 
maar even goed op een regenachtige dag maar 40 bezoekers in de kantine. 

© Dennis Licht 
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3.2. De poort staat open!

DOK  was 143 dagen open voor publiek en heeft 241 publieke events gehost in 
2017.  (georganiseerd door de bewoners, dok of éénmalige events). Daarnaast waren 
er nog talrijke niet publieke activiteiten op DOK zoals het bezoek van scholen, rond-
leidingen, vergaderingen, try-outs,...  

DOK was 21 zondagen en 2 feestdagen open. Daarnaast waren er 122 dagen waarop 
DOKbewoners al dan niet publieke activiteiten konden plannen. Op die dagen zijn de 
poorten dan ook open. Tijdens de Gentse Feesten was DOK collectief gesloten voor 
8 dagen. 

DOK initieert zelf geen eigen events maar had een aantal sleutelmomenten waar 
actief naartoe gewerkt wordt met alle bewoners én vrijwilligers. 

OPENING OP 30 APRIL (opkomst 1500 bezoekers) 
5 DOKROMMELMARKTEN (goed voor 6000 bezoekers) 

DOKJUNGLEPARTY (opkomst 700 bezoekers)  
SLOTDAG (opkomst 1500 bezoekers). 

Nieuw dit jaar was het DOKbewonerscafé: 
Iedere donderdag werd de kantine geopend door een DOKbewoner (van acht tot 
middernacht!). Dit was de uitgelezen kans om als bewoner een avondactiviteit te 
plannen of om als publiek kennis te maken met een DOKbewoner. Er wordt dieper 
ingegaan op de werking van de DOKbewoners onder het puntje ‘hosting’. 

© Jaagbaar 
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3.3.  Gedeelde horeca

Op zondag organiseert DOK zelf de horeca met de hulp van de vele vrijwilligers. 
Op alle andere dagen kunnen DOKbewoners autonoom het terrein gebruiken. Dit 
betekent ook dat ze instaan voor het uitbaten van de verschillende bars en hiervoor 
zelf vrijwilligers moeten inschakelen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de opstart en 
opkuis van de bars en het terrein (afval, leeggoed,...) 

DOKbewoners moeten drank afnemen van DOK, maar hiervoor opteren wij voor een 
erg lage marge van 5% bovenop de leveranciersprijzen. Voor en na het evenement 
voeren wij een telling van de frigo’s en drankstock uit, waarbij het verschil wordt ge-
factureerd aan de DOKbewoner. Hierdoor bieden wij de bewoners de kans om horeca-
inkomsten te genereren, waarmee ze hun evenement of werking kunnen ondersteunen. 
Zoals je kunt zien in het financieel verslag, misloopt DOK door deze inhoudelijke keuze 
heel wat inkomsten van de drank. De 5%-marge die wij hanteren, loopt niet gelijk met 
de geïnvesteerde tijd van de horecaverantwoordelijke. We zouden ons de vraag kunnen 
stellen of we de marge moeten optrekken, maar wij zijn van mening dat deze service 
om bovenstaande redenen een basisondersteuning is voor de DOKbewoners. 

 
3.4.  Prijssetting 

In 2016 is er beslist om de drankprijzen te verhogen. Dit was de eerste prijsverhoging 
sinds de start van DOK. Er werd gekozen voor een globale prijsstijging van 10% op 
alle dranken, hiermee blijft DOK nog altijd onder de gangbare prijzen die vandaag in 
reguliere cafés wordt gevraagd. We behouden het soepele beleid naar het publiek 
toe: niemand is verplicht om te consumeren op DOK en men mag gerust eigen 
niet-alcoholische dranken meebrengen. Sociale organisaties kunnen drankkaarten 
aankopen aan een reductie van 40% (3,5 euro ipv. 5,5 euro). 

3.4. Ecologie 
alles opspitsen wat tot nu toe hebben gedaan 
vernieuwende dit jaar was de siropen? conclusie? 
hebben we nu ook iets gedaan aan het water aan de wc ik weet het niet meer 
werkpunten 
- stroomverbruik
- waterverbruik
- afvalsorteren 
- 

© NVOVKB
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3.5.  Uitdagingen 

Aangezien het terrein regelmatig openbaar toegankelijk was en de DOKbewoners de 
vrijheid hebben om te komen en te gaan, kwamen er ook mensen op het terrein die 
daar eigenlijk niet hoeven te zijn. Zo hebben we dit jaar veel last gehad van van-
dalisme. Dit is het gevolg van de openbare toegankelijkheid en de grootte van het 
terrein, waardoor het bijna onmogelijk is om het hele terrein te bewaken op hetzelfde 
moment, aangezien het zwaartepunt van de werking in de voortuin ligt blijft dit een 
kwetsbaar punt voor DOK. Het vandalisme is het werk van een specifieke groep, de 
identiteit is gekend bij de bevoegde instanties (straathoekwerk, politie). 

Bij de opstart van DOK, 7 jaar geleden, zag het cultuurlandschap in Gent er volledig 
anders uit. DOK was een pionier en daardoor ook heel aantrekkelijk. We kunnen wel 
stellen dat naar het voorbeeld van DOK veel andere initiatieven zijn opgestaan in het 
Gentse. We kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichen! 

Momenteel is er een enorm groot aanbod van activiteiten in het Gentse: buurtfeesten, 
rommelmarkten, ander tijdelijk gebruik, pop-up bars, burgerinitiatieven in de straat, 
festivals, straatfeesten, … Maar we kunnen tot onze grote blijdschap melden dat 
dit bijna geen invloed heeft gehad op het globale bezoekersaantal, mede door het  
schitterend weer in de lente en zomer. Nog steeds hebben we bezoekers op het 
terrein die voor de eerste keer naar DOK komen. Ondanks de goede opkomst in 
2017 moeten wel vaststellen dat de afgelopen jaren het volume (verkochte drank) 
gedaald is. 

Hiermee moeten we rekening houden in de begroting van 2018. 

© Michiel Devijver
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4.  Hosting 

PRESTATIES

INDICATOR 
Overeenkomst met zes partners  
voor langdurige samenwerking.
Registratie van de korte projecten 
/samenwerkingsverbanden.

DOK biedt ruimte aan initiatieven op vlak van  
cultuur, kunst, sport, ecologie en welzijn en dit 
zowel vanuit de non-profit als vanuit de bedrijfs-
wereld. DOK realiseert dit vanuit een afgelijnd 
referentiekader en beslissingsmatrix. 
Hierin zijn toegankelijkheid, participatie, artistieke 
vernieuwing, ondersteuning van een creatieve  
stedelijke dynamiek, experiment en ontmoeting  
de kernwoorden. 
Organisaties en werkingen kunnen DOK als  
uitvalsbasis gebruiken en dat zowel op korte  
als op langere termijn.  
Er worden een zestal partners gehost  
voor een langdurige samenwerking.

   

4.1. Krachtlijnen

Wat er gebeurt op DOK, wordt bepaald door de DOKbewoners. 

DOK wil nadrukkelijk nieuwe ideeën, beginnende collectieven en projecten hosten. 
DOK stond open voor voorstellen door individuen, buurtbewoners, kunstenaars alsook 
die van collectieven of organisaties. 

DOK was graag gastheer voor residenten die voor langere tijd een plek zoeken. De 
voorstellen werden afgetoetst aan volgende criteria: toegankelijkheid, (artistieke) ver-
nieuwing, ondersteuning bieden aan een creatieve stedelijke dynamiek, experiment 
en ontmoeting. 

In het verleden zette DOK in op gastvrijheid, flexibiliteit, superdiversiteit en mobiliteit. 
In 2017 wordt daar zelfbestuur, boerenverstand en radicaal aan toegevoegd. 

Vanaf april konden de bewoners werken en creëren op DOK. Vanaf mei tot eind 
september konden ze publieke activiteiten ontwikkelen. DOK zocht samen met hen 
naar een kader (inhoudelijk en logistiek) om hun project te ontwikkelen en bood het 
netwerk aan. Een meerjarig traject behoorde ook nog tot de mogelijkheden bij de 
start van 2017, in 2018 niet meer. 

De beschikbare ruimte & ondersteuning hing af van de noden van hun project. DOK 
beschikte over een aantal zones zoals de kantine, box, voortuin, redactieruimte, markt 
en een vergader/werkcontainer die men deelde met de andere bewoners. 

In 2017 hadden we 29 DOKbewoners, een beduidende stijging ten opzichte 
van de 22 in 2017. We streven naar een klimaat waarin de DOKbewoners ge-
stimuleerd worden om de ruimte te delen en in uitbreiding samen te werken. 
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 Affiche Jungle-feest i.s.m. Sam Scarpulla en Topo Copy 



4.2. DOKbewoners

BAART
17 tekencafés op zondag en tijdens Sorry Not Sorry 

Baart  is een ploeg van 4 jonge tekenaars die sinds 2016 wekelijks samenkomen 
om aan hun gesamtkunstwerk te bouwen: een getekend universum waar de 
bezoekers aan mee kunnen tekenen. Zij hebben hun engagement lichtjes over-
schat en kregen dus de prijs voor de meeste loyale DOKbewoner, met een 
bijna constante aanwezigheid op zondag. 

BLANCO

Mei: Stephanie Van de Velde - "The art of making an entrance"
Juni: Renée Pevernagie - "The Blue Hour"
Juli: Robbert Van Wynendaele - "De tweekoppige minnaar"
Augustus: Marjolein Labeeû - “The Family”
September: William Philips - “Oorlogzweet, goudfactuur, nourrices d'art”

 
Onder Blanco bouwt Nucleo haar platformfunctie uit, met ruimte voor experi-
ment, reflectie, ontmoeting en presentatie. Door kunst tentoon te stellen op DOK 
treedt Nucleo zo buiten de muren van haar eigen panden, naar de wereld buiten 
het atelier. 

Nucleo geeft aan nog steeds de uitdaging te zien naar volgend jaar toe, maar zou 
graag toch loskomen van de vaste plekken die ze nu bekleden op DOK en meer 
in interactie gaan met het terrein. 
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BLOMMM

Blommm is een initiatief van jonge onderneemster Paulien Verhaest. Ze maakt 
boeketten met uitsluitend biologisch geteelde bloemen uit de buurt. Ze wil 
Gentenaars laten genieten van een écht schoon blommmeke, recht van ‘t veld, 
op de velo, in je vaas. Blommm heeft haar zaak hier opgestart vanaf mei, wat 
een schot in de roos was. Zij was overladen met werk. Ze heeft nu een vaste 
plek in De Wasserij in Sint-Amandsberg. 

CARGOSTUDIO

Virtual reality in de studio 
Boekvoorstelling van Topo Copy
Workshopruimte voor Labland
Exporuimte DOKhuisfotograaf Michiel Devijver slotdag 
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Cargostudio is een project gestart door ondernemers Robbe Van Poucke en Davy 
De Clercq. Zij trachten een alternatief te ontwikkelen voor huurwoningen, interim-
vastgoed of tiny houses. Cargostudio is een klein kot met duizend mogelijkheden: 
wat kan je allemaal doen met (2 maal) 20m2? De andere bewoners hebben deze  
studio opvallend vaak gebruikt. Ook de verplaatsing is een heel groepsgebeuren. 
Zij willen graag verder doen op DOK. 

CEE PIL 
Cee Pil is de man achter de levensgrote muurschilderingen van paarden op DOK. 
Over de jaren zijn daar ook nog andere dieren bijgekomen, sommige zeer zichtbaar, 
sommige goed verborgen. Dit jaar trok hij terug naar zijn roots in de kleine schil-
derkunst en verraste ons met enkele nieuwe minuscule werken in vergelijking met 
hetgeen hij gewoon is. Hij gebruikt de loods als zijn canvas en laat geen eigendom 
onbespoten. Hij schilderde ook de caravan van Caravan’s journal. 

CIRQ
Cross-mondiale volksspelen voor het DOKbewonerscafé
Tropicanavan (Pool Party) op de slotdag
Brainstorm voor de Gentse Feesten

cirQ is medestichter van DOK én het productiehuis achter o.a. Bataclan, Batakamp 
en Batabata. Het is een collectief van mensen met verschillende achtergronden en 
specialisaties, gebonden door de voorliefde voor pittige performance en absurde hu-
mor. Samen zorgen ze voor originele producties op buurtfeesten, maar evengoed op 
internationale festivals. Zij zijn een zeer aanwezige partner op het terrein, aangezien 
hun bureaus zich hier bevinden. Zo hebben ze veel contact met de andere bewoners. 

COSY COZY 

Cosy Travels: 4 vertel- en luisteravonden rond reizen en muziek.
Elke zondag een dj. Tijdens de slotdag mocht elke bewoner draaien.

Cosy Cozy verenigt twee dj’s met een missie: goede muziek in een gezellige sfeer. 
Het duo draait zelf platen achter elkaar, maar is ook curator en organisator. Met hun 
concept Cosy Travels brengen ze mensen samen rond platen en verhalen. 
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CRITICAL MASS
3 DOKbewonercafés met o.a. een debat en knutselen met oude fietsonderdelen
Slow bike race op DOKslotdag

De Gentse tak van de wereldwijde Critical Mass beweging. Aan het hoofd van een 
leger, gewapend met fietsen, trekken ze ten strijde voor veilige straten en propere 
lucht. Zij hebben een fietsenatelier in hun container en beëindigden in juli hun fiets-
tocht op DOK. 

DE BUURDERIJ

Plantenruilbeurs op de opening 
Elke donderdag 'Buurderij': kopers komen hun producten halen bij de boeren
Drie DOKbewonerscafés met o.a. workshop ‘eigen schoonmaakproducten maken’

De Buurderij brengt producenten en consumenten zo dicht bij elkaar als maar kan. 
Bestellen gebeurt op z’n eenentwintigste-eeuws via het internet, maar afhalen gebeurt 
face to face. En passant dragen boeren en klanten samen verschillende steentjes bij 
aan milieu en maatschappij.

DE ZAADFABRIEK
Depot voor gezond activisme: doneer je protestmateriaal!
Wellnessdag voor de druk bezette burgerinitatieven van Gent
Radicaal Stemhok op de slotdag
'I Slam therefore I am' i.s.m. Masala (slam poetry podium)
 
Stel dat de wereld in 2018 vergaat en we in 2017 de kans krijgen om de essentie van 
Gent te bewaren voor wie na ons komt: met die vraag houdt Nathalie Snauwaert zich 
bezig. Zo bouwt ze een index van plaatsen, personen en dingen; een verzameling 
zaden voor het herplanten van Gent in de Zaadfabriek.
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DEMOCRAZY
15 optredens van o.a. Portugal The Man
2 DOKbewonercafés
 
Democrazy is er als mede-oprichter al sinds 2011 bij. In het dagelijkse leven is het ook 
een rondreizende muziekclub in Gent, met concerten op verschillende loca ties, van 
de Charlatan tot de concertzaal van Vooruit. Rock, pop, hiphop, funk, soul, dance, 
reggae, elektronica, metal: als het maar kwaliteit is.

GROENTEN UIT GENT 

SCHOOLBEZOEKEN 

GROEnTEN uit GENT is een samenwerking tussen Sociale Werkplaats De Sleutel, 
vrijwilligers uit de buurt, DOK en de Vlaamse overheid. Al sinds 2012 beheren zij een 
moestuin op DOK, met aandacht voor tewerkstelling, leefmilieu en educatie. Zij zijn 
een trouwe bewoner waar al heel wat flexibiliteit van gevraagd is. Zij kenden een zeer 
intensieve opstart, zijn ondertussen al twee keer verhuisd op het terrein en draaien, 
na vertrek van De Sleutel, volledig op vrijwilligers, die dit arbeidsintensieve werk hal-
verwege het seizoen ook niet meer volledig zagen zitten. We kijken hoe we de moes-
tuin kunnen overleveren aan de school, bootbewoners of om er een bloemenveld van 
te maken.  

KAPOW

KapOw is een collectief van kunstenaars, skateboarders, reizigers en meer. Op DOK 
stelde KapOw dit jaar opnieuw haar kleine skateramp open voor publiek. Die is hersteld 
en opnieuw geschilderd. Kapow maakte de affiche voor de jungle party. 
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LABLAND 
DEMO DOKWONING

 
Labland is een experimenteerplek voor stedelijk bouwen en wonen in de toekomst. 
Hoe behouden we ons comfort als we kleiner en dichter bij elkaar moeten wonen? 
En hoe maken we dat duurzaam én betaalbaar? Labland experimenteert op DOK met 
materialen, technieken en ideeën, met een recycleerbaar, zelfvoorzienend en flexibel 
huis als einddoel. Ze bouwden een demo dokwoning waarin 7 workshops georgani-
seerd werden, o.a. low tech oplossingen, mospanelen, bouwen met kalkhennep,  
facadeclick, bouwen met paddenstoelen en bamboe.

MASALA
Samenkomsten in de kantine met de vrijwilligers 

Masala wil via sensibilisering, informatie en educatie werken aan een solidaire, plura-
listische en democratische samenleving. Diversiteit is daarbij een sleutelwoord, met 
kansen voor iedereen. Zij kregen op DOK de kans hun vzw op te starten door veel 
samenkomsten en brainstorms. Zij zijn nu op zoek naar een pand om hun werking te 
verzelfstandigen. 

MEDS
Toonmoment in augustus over de hele oude dokken

MEDS staat voor Meeting of Design Students. Sinds 2010 organiseert de organisatie 
elke zomer in een ander land een internationale designworkshop. In 2017 was België 
aan de beurt en streken 250 toekomstige ontwerpers neer op DOK, voor studie en 
praktijk rond het thema “Urban Haven”: de stad als broeihaard van initiatief en crea-
tie. Het Gentse organiserend comité wil graag terugkomen voor een uitleendienst van 
werkmateriaal voor de bewoners. 
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METAL CREW

Drie workshops lassen en smeden aan de bewoners
Workshops aan de bezoekers op zondagen
Vele samenwerkingen met andere bewoners

Metal Crew is een initiatief van vzw Scaramouche, met steun van de Turkse Unie, 
VDAB, Tofam en Compaan en met vrijwillige medewerkers. Sinds het voorjaar van 
2016 krijgen jongeren zonder diploma of motivatie om er school te lopen en praktijk-
ervaring in metaalbewerking mee te krijgen, met aandacht voor sociale vaardigheden 
en arbeidsattitudes. Metal Crew heeft dit jaar een zoektocht naar middelen achter 
de rug, heeft een tweede project opgestart in Vilvoorde en gaat intenser en profes-
sioneler met VDAB samenwerken. 

NVOVKB
DOKbewonerscafé: knutselcafé en een optreden
Onderhoud van de saunaberg, hosting voor bezoekers en bewoners
Try-out Dr. Love en Tierpa, de piratenkoningin
Bonkers (feest in de bunker) en het eindfeest van de vrijwilligers en bewoners 

De Nieuw Verenigde Oost-Vlaamse Knutsel Bond is een ietwat mysterieus gezelschap 
met minstens even mysterieuze doelstellingen. 

PLAYFIELD. 
Opening van de redactie, i.s.m. Sonderland en Caravan’s journal 
Open matinee met een optreden van KC Woong
Interactieve voorstelling voor kinderen, Oeverloos.
You. Might. Also. Like, voorstelling en productie The Big Data Triology (#2 BIAS),  
Intensieve samenwerking met CirQ (productie onderdeel voor de Gentse Feesten) 

playField is een jong collectief dat via gezamenlijke beleving de grens tussen acteur 
en toeschouwer onderzoekt. In hun interactieve installaties dragen de toeschouwers 
een even grote verantwoordelijkheid als de makers. Zij willen ook graag volgend jaar 
terugkomen. 
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REFU INTERIM

Ontbijt op z’n Syrisch op zondag 
Kapper- en naaiatelier van Refu Interim
Internationale IFTAR i.s.m. Voem

Refu Interim is ontstaan vanuit cirQ. Het project is een soort 'interimbureau' dat 
vluchtelingen en nieuwkomers die legaal in België verblijven aan het werk helpt als 
vrijwilliger in de culturele, sociale en vrijetijdssector. Dit is een jonge organisatie die 
in 2017 een doorstart maakte. Heel hun ontstaan is op DOK gebeurd, ondertussen 
hebben ze drie mensen in dienst. Vier vaste vrijwilligers komen rechtstreeks van Refu 
interim. 

SONDERLAND
Toonmoment van de redactie, i.s.m. playfield en Caravan’s Journal

Sonderland is een collectief van jonge journalisten, fotografen, schrijvers en kunste-
naars die op een nieuwe manier non-fictie willen brengen. Ze nemen de tijd voor 
verdieping en afwerking, en kijken ook buiten de landsgrenzen. Zij hebben een heel 
jaar geschreven op DOK en onderzoek gedaan, waarna ze nu hun mediaplatform 
hebben gelanceerd. 

STADSGR*P
DOKbewonerscafé met o.a. boekbespreking: Ruben Mersch,  
“Waarom iedereen altijd gelijk heeft”
Interne samenkomsten 

STADSGR*P is een groep burgers die meent dat de oude partijen en structuren 
geen antwoorden meer kunnen bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. 
Via politiek experiment, infosessies en samenkomsten gaat STADSGR*P op zoek 
naar de politieke methode van de toekomst. 
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STAND & DELIVER
2 OPEN MATINEES op zondag: toonmoment voor beginnende woordkunstenaars
4 poëzieavonden op donderdag
1 filmavond
Open mic op Sorry, Not Sorry

Stand & Deliver is een maandelijkse dosis slam- en andere poëzie, comedy en muziek, 
waarbij zowel gevestigde waarden als nieuw geweld welkom zijn op het open podium.

THE CARAVAN’S JOURNAL

Samenwerking met huiskunstenaar Cee Pil voor de caravan
80 days of photography, opgezet op DOK

The Caravan’s Journal wil verhalenmakers samen brengen. Via een internationaal netwerk 
organiseren ze workshops, debatten, exposities en lezingen. een experiment in nieuwe 
verhaalvormen. Dit project heeft ook een grote weerklank in het journalistieke veld. Zo 
contacteerde Rudi Vranckx hen en vertellen ze momenteel journalistieke verhalen voor 
Canvas. Zij hebben ook een vaste werkplek gevonden in De Wasserij. 

TOPO COPY 
DOKbewonerscafé: stocksale van hun archief
Fotoboek 'The best camera is the one you have with you.' 
Pletwals op Sorry, Not Sorry
Boekvoorstelling ¡Pírate! door Sybren Vanoverberghe
Ontwikkeling huisstijl 

Al sinds het prille begin zorgt Topo Copy voor de beeldtaal van DOK. Daarnaast is 
Topo Copy een researchcentrum rond drukwerk, fanzines, papier, inkt, kopie en kunst 
en organiseert het activiteiten zoals workshops, lezingen, interventies en expo’s. Zij 
waren dit jaar bijzonder aanwezig op het terrein, met een aantal ingrepen zoals de 
DOKlady en de werken van Gerben Gyssels aan de petteflet. 
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VOEM

Concert door AL. MA op de opening
Internationale IFTAR, i.s.m. Refu Interim
Dialoogcafé op zondag: Turkse Gentenaars, vroeger en nu
Kalligraffiti op de loods n.a.v. Sorry, Not Sorry

 
Vzw VOEM organiseert acties rond cultuur, gemeenschapsvorming, educatie en 
maatschappelijke activering Daarmee wil VOEM bruggen bouwen tussen verschil-
lende gemeenschappen. De organisatie organiseerde onder andere een internationa-
le Iftar op DOK.

ZWIJGEN IS GEEN OPTIE
Opnames met spilfiguren uit de Gentse context
5 open praatmomenten met o.a. Helena Gheeraert, Jonathan Holslag,  
Caro Lemeire, Alexia Leysen en Dirk Bryssinck  
over onderwerpen als ecologie, politiek, geografie,...
 
Zwijgen Is Geen Optie publiceert wekelijks video- en podcastinterviews met mensen 
die geloven in een betere wereld en daar ook aan werken. Op DOK experimenteert 
Zwijgen Is Geen Optie met liveformats en publieksinteractie om actief burgerschap 
breder te verspreiden. Zij kennen een enorm succes en kregen onmiddellijke reactie 
uit grote spelers in het cultuurveld. 

DOK PRESTATIES   40   



4.3. Resultaat

Oproep

In februari stuurde DOK een open oproep de wereld in via de site, Facebook en mail-
ings naar verschillende partners (buurtteam, stuurgroep, stadsbestuur, het midden-
veld, de culturele sector, scholen, enz). Op die open call kwamen 56 geïnteresseerde 
mails, maar niet altijd projecten die op DOK passen. 

Uiteindelijk haalden 29 projecten of verenigingen de eindmeet. Bij de reactie op die 
oproep bleken begin 2017 bijzonder veel jonge verhalenvertellers te zitten. 

We kunnen dit kaderen binnen een nieuwe golf van makers, die een zeker wantrou-
wen hebben ten opzichte van geïnstitutionaliseerde media en gevestigde waarden. 
Daartoe behoren Sonderland, Caravan’s Journal, Zwijgen is geen Optie, Masala en 
playField. We hebben besloten deze mensen te verenigen in een redactieruimte, de 
vroegere exporuimte. De redactieruimte is iets wat we volgend jaar zeker willen be-
houden om nieuwe verhalenvertellers te ondersteunen. 

SAMENSTELLING DOKBEWONERS

We haalden al aan dat Stad Gent demografische gelijkenissen met steden als  
Amsterdam en Rotterdam vertoont, waarbij een groot deel van de bevolking een 
migra tieachtergrond heeft. Er wordt actief op toegezien dat de samenstelling op 
DOK representatief is. De coördinator van DOK stelde de vzw voor op de algemene 
vergadering van VOEM en hield daarna gesprekken met mogelijke bewoners. Vier 
van de 29 DOKbewoners heeft roots in migratie. We merken ook dat de test op een 
evenwichtige man-vrouw samenstelling van initiatieven een methodiek is geworden. 
Twaalf DOKbewoners zijn voornamelijk vrouwelijk. We besteden aan beide aspecten 
zeer veel aandacht. 

Drie bewoners passen zeer goed binnen de visie van de jaarthema’s: Blommm, VOEM 
en Stadsgr*p. Bij ‘Uitdagingen’ in dit hoofdstuk gaan we hier ook verder op in. Twee 
van de drie haalden de pers, VOEM zelfs nationaal met de lezing in Genk. Stadsgr*p 
kwam onder de aandacht nadat zij verdacht werden van een guerilla-actie in de stad. 

17

7

4

1
DOKbewoner van 2016

Gereageerd op open call

Bevestiging na gesprekken

Aangebracht door DOKbewoner
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Methodiek 

DOK stelt opnieuw zelf geen programma samen, buiten de publiekswerkings-
activiteiten zoals de rommelmarkt. We stelden wel elke zondag het terrein open. 
Daarnaast verdeelden we de donderdagen over de DOKbewoners, zodat iedereen de 
kans kreeg om zeker één avond in te vullen, en spoorden we de bewoners aan om 
ook activiteiten op zondag te organiseren. Met deze format geven we hen de kans om 
in een eigen gekozen kader een onderwerp aan te snijden of mensen uit te nodigen 
om mee te denken. 

We zijn zeer flexibel over dit gevraagd engagement, maar sporen bewoners wel aan 
om de zondagen mee in te vullen. Voor gemeenschappelijke feesten zoals de start en 
het slot zochten we intern naar dj’s en een programmatie. Dit zorgde voor een gevuld 
“programma” en een energie van jewelste in de voortuin. Op dit start- en slotfeest 
was iedereen aanwezig. Er werd hier ook met enorme energie naartoe gewerkt en 
uitermate van genoten. Het waren momenten waarop iedereen samenkwam. 

We schatten de tijdelijke invulling in als een mobiel gegeven, dat naast de jaarlijkse 
veranderingen ook moet omgaan met de wekelijkse productie van de evenementen. 
Dit vereist soms een enorme flexibiliteit van de bewoners en de organisatie. We 
werken met mobiele structuren, deelruimtes, tenten, bussen en containers om hier zo 
goed mogelijk aan tegemoet te komen. 

Theatergroep Wunderbaum © Liesbeth Vlerick

De kantine als gedeelde ruimte blijft een succes, met een strikte regeling en duide-
lijke afspraken. Zo kunnen de bewoners de kantine autonoom openen en sluiten, 
maar daar stond tegenover dat ze moeten opkuisen en de veiligheidsregels volgen. 
De DOK bewoners kregen vóór het seizoen een briefing waar we het huishoudelijk  
reglement voorstelden. Iedere bewoner kon gratis ruimtes gebruiken en genoot 
ondersteuning in logistiek en communicatie. Ze konden hun productie zelf financieren 
door middel van drankverkoop via DOK. Op zondagen wordt de bar uitgebaat door 
de DOKwerkers en zijn de inkomsten voor de werking van de vzw. 
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Dit jaar experimenteren we met een DOKparlement, een maandelijkse vergade-
ring waarop alle bewoners inspraak krijgen in de werking en met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen. We geloven dat dit een stap is in de richting van zelf-
bestuur, als een werkend dorp. We willen de bewoners stimuleren deze beslissingen 
ook op zich te nemen. Dit parlement is een perfect voorbeeld van wat in het com-
mons transitieplan als staten-generaal wordt omschreven, een mechanisme om de 
stem van burgers te versterken. Het plan was om in 2017 na te denken over hoe de 
DOKbewoners meer mede-eigenaar kunnen worden van DOK. 

Er werd geopteerd om al in januari samen te komen met de bewoners om met hen het 
terrein en de werking vorm te geven.  Na de eerste samenkomst is gebleken dat deze 
zoektocht om een methodiek of procesbegeleider vraagt. Het DOKseizoen is te kort 
om deze transitie naar zelfbestuur ook de verantwoordelijkheid van de DOKbewo-
ners te maken. Op termijn willen we dat de DOKbewoners kunnen overgaan op een 
zelfbestuur van DOK. maar is dit wel nog steeds van toepassing? Het is nog steeds 
onduidelijk of we het terrein nog kunnen gebruiken in 2019 en 2020… Misschien is 
deze zoektocht in een procesbegeleider niet meer nodig als 2018 het laatste jaar is. 

EVALUATIE DOOR DE DOKBEWONERS

Wat had je verwacht? Wat had je niet verwacht? 
gebruik van deelruimte intellectuele uitdagingen

plek om rustig te werken zoveel volk

vrijplaats om te doen waarin je zin hebt de onvoorwaardelijke steun

warm & begripvol onthaal, een hele zomer lang gastvrijheid 

sociaal contact tolerantie

originaliteit de gemeenschappelijkheid

ruimte om op eigen tempo te ontwikkelen een dorp dat ook moet gemanaged worden

actievere beleving van het publiek de projecten die hieruit ontstaan

de kruisbestuiving

de vrijheid  

De overweldigende meerderheid van de DOKbewoners is zeer positief. Het valt op 
dat nieuwe organisaties de kruisbestuiving hoog naar waarde schatten. DOK is een 
vijf maanden durende rollercoaster. Hoe sneller je doorhebt wat er mogelijk is, hoe 
meer je gebruik kan maken van de werking. Nieuwe DOKbewoners zien die wer king 
pas later of staan nog op een ander punt in hun ontwikkeling om hierop goed te 
kunnen inspelen. Naar volgend jaar toe is het nodig om nog meer overleg te heb-
ben, bij voorbeeld tijdens een wekelijks eetmoment. We moeten iedereen aan het 
begin van het jaar op dezelfde lijn krijgen, zodat elke DOKbewoner optimaal gebruik 
kan maken van de (samen)werking. 

Het DOKbewonerscafé wordt elke donderdag door een andere bewoner uitgebaat. 
Dit is bij sommigen zeer goed gelukt en bij anderen wat minder. In de evaluatie twij-
felde niemand aan de enorme waarde van deze invulling. Dit café nemen we ook 
mee naar volgend jaar. 
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Wat opvalt is het enorm enthousiasme waarmee de bewoners praten over grotere 
gemeenschappelijke evenementen als de start, de jungle party en het slot. Dit zijn 
momenten waarop we samenwerken aan iets gemeenschappelijks en iedereen zijn 
steentje bijdraagt. 

Enkele bewoners geven aan niet zo tevreden te zijn over evenementen als Cinema  
Canvas en Slamfest, beide éénmalige activiteiten waarbij het hele terrein werd inge-
nomen en sommige bewoners dus even moesten wijken. Volgend jaar vragen we dit 
niet meer van de bewoners en zoeken we naar andere oplossingen voor projecten die 
het hele terrein beslaan. 

4.4. Losse activiteiten

De losse activiteiten die niet door DOK of door de DOKbewoners georganiseerd 
worden, zijn eenmalige events op het terrein, voornamelijk georganiseerd door buurt-
organisaties of organisaties die uitzonderlijk goed passen bij de kernwoorden die in 
de jaarlijkse werking centraal staan.

05/02 Nieuwjaarsreceptie vzw Jonge Dokken  
(de buren van DOK, de bootbewoners)

16/02 Ku Leuven - Opstart projectweek New Walls  
(ontwerpopdracht rond mobiele units)

13/03 vergadering Ovam (projectontwikkelaar start met de sanering)
24en 25/04  “We doen het wel zelf” locatietheater Wunderbaum - NTgent  

(als opstart van het jaarthema zelfbestuur)
04/05 stuurgroep Greentrack  

(Gentse cultuursector bouwt aan een volhoudbare toekomst)
16/05 Infomoment bedrijven Afrikalaan (Stad Gent)
05/06 Meeting vzw Jonge Dokken  

(de buren van DOK namelijk de bootbewoners)
09/06 Jes Vzw vergadering (buurtorganisatie)
22/06 congres Forum voor Amateurkunsten  

(samenkomst leden met rondleiding op DOK)
23/06 drink Sudberry school 
26/06 netwerk samenleven, welzijn en gezondheid (Stad Gent)
25/06 Geefplein: Alles is te geef! (Vermeylenfonds, Masereel Fonds)
06/07 Jaagbaar en Vuurmeesters: 

initiatie vuurlantaarns voor alle Gentse Feesten pleinen
02/08 Workshop luchtacrobatie voor kinderen en volwassen door Point of Gravity

16, 17 en 18/08 Cinema Canvas - live tv en film op groot scherm 
25/08 Cannabis: Hoog tijd voor een slimmer beleid - debat   

(Cannabis Social Club)
28/08 Infoavond Refugee Walk  

(Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
01/09 De Vlieger (school) op bezoek

02 en 03/09 Slamfest -  skatetoernooi (Slam Skateshop)
07/09 Samenlevingsopbouw kookteamdag 

23 en 24/09 Sorry Not Sorry - street art festival (Stad Gent)
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4.5. Uitdagingen

Momenteel zijn we zeer open en laten we elke bewoner vrij om deel te nemen aan 
de programmatie op DOK. Dat is voor sommige organisaties de perfecte manier om 
te werken, andere kunnen soms een duwtje in de rug gebruiken om zich wat meer te 
engageren. Wij willen niet pushen en snappen dat niet iedereen zin en tijd heeft om 
actief mee te werken. Hoe laat je mensen samenwerken en meewerken zonder dat je 
hun vrijheid en inherente sterkte buitenspel plaatst? De basismotivatie bij de selectie 
in het begin van het jaar is essentieel om mensen hiernaar te bevragen en om een 
beeld te krijgen van wat hun aandeel zou kunnen zijn op DOK, we moeten met andere 
woorden nog strikter selecteren bij de opstart.

We hebben we dit jaar een opvallend hoge opkomst verhalenvertellers onder de be-
woners, die nieuwe manieren onderzoeken van media, politiek en zelfbestuur. Door 
de structuur van deze bewegingen zijn er geen vaste trekkers en hebben we te maken 
met een fluctuerende groep mensen en weinig controle over de instroom van per-
sonen. Dominante, anarchistische, halsstarrige mensen maken ook deel uit van deze 
bewegingen en zijn niet bevorderlijk voor de positieve productiviteit. We vinden het 
enorm belangrijk dat de aparte vzw’s hun autonomie behouden en DOK als neutrale 
uitvalsbasis kunnen gebruiken. Dit mag niet ten koste gaan van onze visie: de dialoog 
aangaan, elkaars standpunten erkennen, tot compromissen komen. Dit nemen we 
ook mee naar volgend jaar en maken van erkenning een centraal thema. 

© Liesbeth Vlerick
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5.  Communicatie & Publiekswerking 

PRESTATIES

INDICATOR
Registratie van de  
promotionele inspanningen

“DOK als publieke magneet  
voor de hele stad”.
DOK vzw zal activiteiten communiceren,  
zowel online (facebook, website) als offline  
(d.m.v. printmedia met specifieke aandacht  
voor verspreiding in de buurt). Er worden acties 
ontwikkeld die het aanbod moeten versterken, 
inspireren, aanvullen etc. Het kan zowel gaan  
om het aanboren van nieuwe doelgroepen als  
om zeer gericht te werken naar buurt bewoners.
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5.1. Algemene leidraad in de communicatie

DOK ontwikkelde een campagnebeeld dat het jaarthema belichaamt. Het resul-
taat werd op flyers en affiches gedrukt, verspreid én ingezet voor online gebruik 
(vnl. Facebook). We leggen nadrukkelijk de focus op de herkenbaarheid van een 
beeld dat 5 maanden terugkeert.  Dit beeld werd gebruikt voor de affiches/flyers die 
niet gedateerd waren, die de werking van DOK promoten én dus het hele seizoen 
bruikbaar zijn. Voor de bewoners werd er geen overkoepelende communicatiestijl 
ontwikkeld. Zo konden zij hun eigenheid bewaren.

DOKbewoner Topo Copy ontwikkelde samen met kunstenaar Liesbeth De Stercke 
een personage die de 3 sleutelwoorden van 2017 illustreerde. De DOKdame straalt 
“radicaal, boerenverstand en zelfbestuur” uit. 

In 2017 kozen we om een nieuwe site te lanceren. De focus van de nieuwe site ligt 
op eenvoudig gebruik, leesbaarheid op mobiele apparatuur (responsive), directe toe-
gang tot de agenda en onze DOKbewoners. 

In 2017 beschikken we over een professionele kracht, ter beschikking gesteld door 
Democrazy. Eén dag per week werkte deze persoon aan de opstelling van de nieuws-
brief, social media, het inladen en het onderhoud van de website. Deze persoon 
was, in tegenstelling tot andere jaren, aanwezig op DOK zelf, wat de samenwerking 
een stuk efficiënter maakt. Dit jaar hebben de verschillende stagiairs communicatie 
meegewerkt aan een actuelere invulling van de site. De aanwezigheid van stagiairs 
was dan ook noodzakelijk om de online agenda’s te onderhouden, het archief up-to-
date te maken en de website op te volgen. Omdat het team van DOK zodanig klein is, 
kunnen we ons enkel kunnen focussen op het hoogstnoodzakelijke. Hierdoor moeten 
we bijvoorbeeld verslaggeving op het terrein en een Twitterprofiel links laten liggen. 
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We hebben meer nood aan presentaties, publicaties en verslaggeving van het-
geen hier op DOK gebeurt en dit op een manier die het hele verhaal kan vatten. 
Daarnaast kunnen we best inzetten op reportages van de zondagen, met getuigenis-
sen van bezoekers en bewoners, om de enorme diversiteit aan activiteiten vast te 
leggen. De verzuchtingen omtrent het vastleggen van dit proces klinken steeds 
harder en luider nu het einde nadert. 

In het jaarverslag van 2016 haalden we al aan dat we er niet in slagen om het vele 
inhoudelijke werk van de DOKbewoners genuanceerd en gedetailleerd weer te geven. 
We engageren ons om in 2018 uit te zoeken wat nu net de sociale impact van DOK is 
in samenwerking met De Innovatiefabriek. Dit is volgens ons ook een goed opzet om 
de documentatie van DOK verder te bekijken. 

Een aanzet tot dit proces is gemaakt door Topy Copy met de publicatie 'The best 
camera is the one have with you'. Topo Copy heeft gevraagd aan de DOKbewoners 
en DOKvrijwilligers om foto’s door te sturen die men op DOK heeft gemaakt. Zo is 
er een selectie ontstaan van 200 beelden die goed schetsen wat er allemaal achter 
de schermen gebeurt. Dit fotoboek kunnen we volgend jaar verder aanvullen. De 
pagina’s zitten immers los!

Sinds 2015 daalt het bereik van onze communicatie. Deze tendens zet zich verder 
in 2017. Na 2016 concludeerden we al dat we op het punt waren gekomen waarop 
we (op vlak van bereik) niet meer zouden groeien. We merken opnieuw een alge-
mene zakking qua bereik, en dan vooral via de website. Het aantal subscribers via 
de nieuws brief is licht gezakt, het aantal volgers via de social media (Instagram en 
Facebook) is licht gestegen.

DOK IN PERS 

2017 was voor DOK een genereus mediajaar! We waren heel aanwezig op nationale 
televisie door de passage van Cinema Canvas. We haalden enerzijds het nieuws om-
dat onze rommelmarkten “sneller uitverkocht waren dan Tommorowland”, anderzijds 
blogs en rapporten waarin DOK wordt aangeprezen als een good practice, zoals in 
het Commons Transitieplan van Michel Bauwens, gepubliceerd in juni 2017. 
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5.2. Diverse communicatiekanalen 

Na 2016 besloten we dat er via onze communicatiekanalen (website, Facebook, 
Instagram, nieuwsbrief, …) meer moest gefocust worden op de beleving rond de 
ontwikkelingen en gebeurtenissen op DOK, en minder op evenementen. 

Dit verandert niet voor 2018. Met de nieuwe website hebben we deze inhoudelijke 
focus in 2016 al verlegd: op de homepagina zie je vooral een focus op de DOK-
bewoners, gekoppeld aan inhoudelijke verhalen en verslagen van wat er leeft op en 
rond DOK. 

SOCIAL MEDIA

Facebook

Facebook is nog steeds een essentieel communicatiemiddel. Het potentiële bereik 
van DOK is zeer groot vanwege het aantal volgers (momenteel 32.700). Praktisch valt 
Facebook moeilijk te omzeilen: zowat alle DOKbewoners kondigen zelf evenementen 
langs deze weg aan en ook het publiek rekent op Facebook om evenementen en 
praktische info rond DOK en zijn bewoners op te volgen.

Net als in 2016 was het organisch publieksbereik via de Facebookpagina van DOK 
lager dan voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Facebook zelf 
steeds meer inzet op betalende adverteerders. In 2017 hebben we hier meer op in-
gezet dan voorgaande jaren, met een focus op grotere evenementen als DOKstart, 
DOKjungleparty, DOKrommelmarkt en DOKslotzondagen. Hiermee houden we best 
rekening in de begroting van 2018.

Instagram

Naast Facebook hebben we in 2017 actiever ingezet op het gebruik van Instagram. 
Aangezien het gebruik van dit sociaal medium alsmaar populairder wordt bij jon-
geren, en de koppeling met Facebook efficiënter is geworden, zullen we hier in 2018 
nog meer op inzetten.

Het gebruik van Instagram sluit ook  aan op het idee om meer te focussen op beleving.
 
Twitter

Twitter hebben we nooit intensief gebruikt als communicatiemiddel, en dat zal in de 
toekomst niet veranderen.  

ONLINE

De website telde dit jaar 160.708 unieke paginaweergaven, in 2016 waren dat er 
204.003 , in 2015 243.418, in 2014 waren dat er 300.155, in 2013 ongeveer 177.000 
en in 2012 ongeveer 36.000. Men kan op de website terecht voor:
 
t� praktische info en openingsuren (zondagen);
t� een overzicht van de geplande en reeds gepasseerde activiteiten (per bewoner of 

via agenda);
t� nieuws, evenementen en informatie over de DOKbewoners en andere gerela-

teerde personen en organisaties.
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Doelgroepoverzicht

Leeftijd

Verspreiding
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Verder was DOK ook dit jaar weer actief op verscheidene sociale media:
 
Facebook:  
t� 2017: 32.674 likes
t� 2016: 30.558 likes  
t� 2015: 26.662 likes

Twitter (nauwelijks gebruikt)

Instagram: 1046 volgers

22 elektronische nieuwsbrieven met 3714 subscribers. 
t� percentage geopende mails (gemiddelde): 38,6%,
t� percentage clicks (geopende links in de nieuwsbrief, gemiddelde): 3,8%

OFFLINE

Op de flyer staat algemene info over DOK plus de aankondiging van de markt, zo-
wel in Engels als Nederlands. We verspreiden er ongeveer 24 000 vanaf eind april. 
Daarvan zijn er 16250 die verspreid worden met de boekjes van Uit in je Buurt, een 
kleine 3000 door Democrazy, 1000 voor buurtwinkels en 2000 voor op het terrein. 
De affiches geven opnieuw algemene info over DOK. Er worden er een duizendtal 
verspreid vanaf april. 

Algemene info en de agenda zijn vlot te consulteren aan de ingang en op 3 verschil-
lende plekken op de site. Maandelijks wordt de agenda opgehangen en deze was 
ook beschikbaar in zakformaat. De programmatie wordt elke zondag neergekrijt op 
de deur van de kantine of op de ramen. Nieuw dit jaar was dat aan elke ingang een 
paneel stond met de namen van de bewoners en een korte omschrijving. 
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Maar nog steeds geldt de opmerking dat de bezoekers niet voldoende op de hoogte 
zijn van de georganiseerde activiteiten en dat we moeten zoeken naar nieuwe manier 
om mensen te informeren. Hoe kunnen we het verhaal van elke DOKbewoner zo 
goed mogelijk vertellen aan de bezoekers en eventueel geïnteresseerden? Onze 
huidige ideeën zijn een brochure op verschillende tijdstippen van het seizoen of uitleg 
door de bewoners op zondag. Dit blijft een zwak punt van DOK. 

5.3. Acties afgestemd op verschillende doelgroepen 

DOKMARKT

De belangrijkste actie die we ondernemen is de DOKmarkt. We kozen ervoor om de 
markten dit jaar niet wekelijks te organiseren, maar te gaan voor grotere en goed 
gecommuniceerde markten. De voorgaande jaren bundelden we 7 markten in augus-
tus en september. Dit jaar waren de data 28 mei, 30 juli, 27 augustus en 1 oktober. De 
plaatsen voor deze markten waren op een record tempo ingenomen (we haalde hier 
zelfs het vrt nieuw mee). Daarom werd er op 11 september nog een “troost”markt in 
het leven geroepen. Alle 100 plaatsen werden gegeven aan mensen die te laat waren 
om zich in te schrijven voor andere markten. De markt op 30 juli was een XL editie… 
we namen hiervoor ook de helft van de kade in (inname openbare weg) en was een 
overdonderd succes!  5 zondagen lang organiseerden we een rommelmarkt die zorgt 
voor een heel breed publiek, zowel qua leeftijd als op het vlak van cultuur. Bezoekers 
van deze zondagen kunnen niet ontkennen dat DOK een heel divers publiek aantrekt. 
Oudere generaties en andere culturen voelen zich hier thuis. 

© Michiel Devijver
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DOK is een plek voor iedereen en de markt is de grote katalysator! Voor de DOKmarkt 
werd een aparte affiche gemaakt door Topo Copy. In 2018 willen we de XL editie van 
de rommelmarkt nog uitbreiden en de volledige Schipperskaai innemen. 

5.3. Acties afgestemd op verschillende doelgroepen  
 in de maatschappij 

De grote lijnen van ons programma verschenen in de buurtkrantjes van alle omliggen-
de wijken. Bij aanvang van het DOKseizoen werden via deze weg in de buurt 16.250  
flyers verdeeld. Maandelijks werd een overzicht verstuurd naar geïnteresseerde buurt-
organisaties en bedrijven. Er werden ook intensief flyers en affiches verspreid in Gent.

DE BUREN

DOK heeft weinig “normale” buren, wat het zeer moeilijk maakt om het buurtnetwerk 
te verbreden. Hier volgt een klein overzicht van de buren met een beschrijving van 
hoe DOK toenadering zocht:

t� Buurtteams Muide Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham en Dampoort- Bernadette. 
DOK kondigde er aan wat er stond te gebeuren en luisterde naar eventuele noden. 

t� 34 bootbewoners aan de Schipperskaai: in april werd het jaarplan voorgesteld 
aan de bootbewoners. Hun containerpark staat binnen onze omheining (voor-
zorg tegen sluikstort en de ratten), ze hebben de code van het slot en hebben 
zo steeds toegang tot het strand, velen waren ook regelmatige bezoekers op 

© Michiel Devijver
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zondag, ze hebben ook de sleutel van de kantine om er elke eerste maandag van 
de maand te vergaderen. Op Sorry, Not Sorry nemen de bootbewoners een deel 
van de programmatie op zich. Hiervoor kwamen ze verschillende keren samen in 
de kantine. 

RONDLEIDINGEN

Daarnaast begeleidde DOK ook regelmatig rondleidingen op het terrein (Open Monu-
menten Dag, Forum voor Amateurkunsten, Greentrack Antwerpen, verschillende hoge-
schoolopleidingen, enz.).

© Dennis Licht
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6.  Coproductie en Mede-eigenaarschap

PRESTATIES

INDICATOR 
Registratie van de  
inspanningen.

Van bij de start werd een vrijwilligerswerking  
uitgebouwd met mensen uit de betrokken  
organisaties en nieuwe enthousiastelingen uit de 
(wijde) omgeving. Dit betekende dat DOK wordt 
gedragen en uitgedragen door een diverse groep, 
een nieuwe ‘community’ die de werfplek een eigen 
identiteit geeft. Daarnaast is DOK een bondgenoot 
van stedelijke dynamiek die een platform biedt aan 
alles wat daar beweegt. DOK zet expliciet in op  
initiatieven vanuit bestaande netwerken en helpt 
nieuwe netwerken te ontstaan.

DOK zet hiervoor in op samenwer king met 
intermediairen die zorgen voor betrokkenheid 
van diverse doelgroepen en buurtbewoners. 
DOK fungeert zo als katalysator om tot een 
inspirerende kruisbestuiving te komen, en  
biedt een platform (kader en fysieke plek) om 
nieuwe projecten op te zetten die de indivi-
duele werking van de actoren overstijgt. Stap 
voor stap wordt dit onontgonnen gebied een 
plek van de buurt, de stad, de ruime omgeving.

6.1  De kunst van commoning op DOK

Naast een broedplaats, een participatieplek is DOK vooral een zichtbare praktijk voor 
commoning. Het ‘collectief goed’ op DOK kan je vergelijken met een straat of een 
park in Gent die wordt gedeeld en beheerd met alle bewoners. De vrije ruimte wordt 
ieder jaar opnieuw geclaimd en getransformeerd door bewonersinitiatief, zonder al 
te veel opgelegde regels of verwachtingen van buitenaf. Dit procedé is zelfsturend.

Stad Gent neemt de commons nauw ter harte (onderzoeksproject) in de verdere 
vormgeving van de toekomststad (commons transitie plan) en kan zich hiervoor 
baseren op de methodiek van DOK. Al doende en doorheen de jaren heeft DOK zich 
immers een rolmodel voor efficiënt beheer eigen gemaakt.

We ontleden hieronder even de definitie van de commons (David Bollier) op de wer-
king van DOK als collectief goed. Commons zijn gedeelde hulpbronnen of platforms 
die worden gecreëerd en verzorgd door een gebruikersgemeenschap, volgens haar 
eigen afspraken, regels en normen. Dit betekent dat een common wordt gedefinieerd 
door 3 aspecten:

1) een gedeelde hulpbron (of platform)
DOK laat de bewoners de vrije ruimte autonoom in gebruik nemen. Maar er is ook 
een gedeeld platform aanwezig, zijnde een veilige toegankelijke infrastructuur, een 
permanente ondersteuning en een gedragscode die de commons op DOK maakt tot 
wat ze is: een voorbeeldfunctie van efficiënt beheer en een transitiemodel naar meer 
zelfbestuur. DOK is vandaag een gedeelde bron (materieel en immaterieeel) ontstaan 
uit een gemeenschap van partners, gebruikers en burgers.
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2) er is sprake een commoning-activiteit

De regelluwe zone wordt ieder jaar ingevuld door de DOK-bewoners. Zij bepalen 
hoe die er zal uitzien, niet alleen fysiek maar ook qua sfeer, door de openheid en 
toegankelijkheid tot het programma en de middelen ter ondersteuning. Alle DOK-
bewoners mogen namelijk activiteiten programmeren op de publieke agenda. Hoe 
zij DOK dat jaar invullen vertaalt de invulling die zij verder willen geven aan de stad.  
Dit creatieproces leidt tot tal van duurzame en ethische initiatieven in de stad, die 
geïntroduceerd zijn op DOK. De commonsgerichte activiteiten evolueren door de 
ondersteuning op DOK sneller van publiek en sociaal naar economisch relevant. 
Het is de ideale voedingsbodem voor maatschappelijke innovatoren die hun prak-
tijk willen testen en in verbinding willen gaan met hun publiek. De experimentele 
werkplek heeft een bijzondere aantrekkingskracht en inspireert ook andere steden 
eenzelfde ruimte te faciliteren (poly-governance).

3) ze wordt beheerd op basis van afspraken, regels en waarden die op z’n minst 
gedeeltelijk onafhankelijk zijn van de overheid of de markt.

DOK is anno 2017 een gecoproduceerde publieke ruimte en focust op meer zelf-
bestuur en mede-eigenaarschap van de DOK-bewoners. Wat DOK zo succesvol 
maakt, is dat ze zich een samenlevingsstrategie eigen heeft gemaakt door een goed 
beheer, dat spontaan is gegroeid. Het gaat dus veel verder dat het uittekenen van 
collectief goed op een gedeelde plek of een tijdelijke invulling (grondplan). Alle be-
woners dragen hun steentje bij tot het succes van DOK zonder dat er één iemand met 
alle credits gaat lopen, de andere overstijgt of alle middelen opgebruikt. Iedereen 
krijgt dezelfde ondersteuning en kansen, zonder dat daar enige investeringen of 
verwachtingen tegenover staan.

Dit maakt dat iedere bewoner kan groeien naargelang zijn of haar tempo, tijd en 
energie. Zo een beheer vergt een serieuze en constante evenwichtsoefening tussen 
collectief nut en eigenbelang. Ook de bewuste keuze voor thema’s (waarden) zoals 
openheid en vertrouwen gaf hier een serieuze boost aan. Dit jaar ging DOK nog een 
stap verder met deze samenlevingsstrategie die wij nu vandaag als de grote uitdaging 
van de commons benoemen. Want het beheer van commons kan immers ook vanuit 
de gemeenschap zelf worden georganiseerd. 

DOK voelt niet aan als zomaar een organisatie, het is een grote community. 

Dat komt omdat iedereen die zich inzet voor DOK, zich ook betrokken voelt bij de 
werking en de idealen van het concept. Het dagelijks bestuur groeit dan ook steeds 
meer in de richting van community management. Dit is een aparte structuur die fun-
damenteel verschilt van klassiek management, met extra aandacht voor de coördina-
tie achter de schermen van de verschillende bewoners. De kerntaak is om iedereen 
vanuit zijn eigen motivatie te laten bijdragen op zo een manier dat de leden elkaar 
versterken door hun bijdrage te kaderen in een groter geheel. DOK profileert zich dan 
minder als organisator, maar eerder als ondersteuning voor de verschillende initia-
tieven vanuit organisaties en bewoners. Het is zeer moeilijk om de opgedane kennis 
in dit proces concreet te presenteren, maar die kennis is onontbeerlijk om de wijk in 
de toekomst als een (h)echte community op te bouwen. 

Maar de belangrijkste pijler blijft nog steeds: wij hosten en initiëren zelf niet, 
we vertrekken vanuit de ideeën en de talenten die aanwezig zijn in de stad en 
schenken vertrouwen!
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6.2. Vrijwilligers

Het grootste deel van de vrijwilligers zijn werkenden of studenten die op zoek zijn 
naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en nieuwe sociale contacten. Sommige vrijwil-
ligers hebben ook een sterke interesse in de productie van DOK en willen de organi-
satie achter de schermen leren kennen. Daarnaast heb je ook een aantal vrijwilligers 
die na of tijdens een moeilijke periode in hun leven in DOK een kans zien om te her-
bronnen: opnieuw zelfvertrouwen opbouwen om in een team te werken of een veilige 
omgeving vinden die extra structuur biedt in hun dagelijkse leven. Via DOKbewoner 
Refu-Interim is er een instroom van vluchtelingen in de vrijwilligersploeg. We laten 
max. 5 vluchtelingen toe die een volledig seizoen willen meedraaien, op deze manier 
krijgen zij een taalbad en kunnen wij hen goed opleiden. 

DIVERSITEIT

De vrijwilligersploeg is ten opzichte van vorig jaar flink gestegen. In 2015 bestond de 
poule uit 60 vrijwilligers, in 2016 waren dat er 76 en dit jaar bestaat de ploeg uit 112 
vrijwilligers. Van die 112 zijn er 51 die zich regelmatig engageren, wat een lager per-
centage is dan vorig jaar. Ook dit jaar was er opnieuw een grote instroom van nieuwe 
vrijwilligers. 73% van de vrijwilligersploeg bestond uit mensen die nooit eerder op 
DOK vrijwilligerswerk hadden verricht. De nieuwe vrijwilligers vertonen net als vorig 
jaar enorm veel betrokkenheid, aangezien meer dan 50% daarvan regelmatig op DOK 
kwam werken. 

23% van de vrijwilligers is jonger dan 25 jaar of is dit jaar 25 geworden, tegenover 
34% vorig jaar. Wanneer we die parameter optrekken naar 30 jaar, hebben we het 
over 54% van de vrijwilligers, tegenover 60% vorig jaar. DOK heeft een jonge ploeg 
met een mediane leeftijd van 29 jaar, net als vorig jaar. Voor het gros van de mensen 
is DOK hun eerste kennismaking met vrijwilligerswerk in de sociaal-culturele sector. 
Dankzij DOK hebben zij ondertussen ook de weg gevonden naar andere organisaties 
in Gent zoals Democrazy, Boomtown, Glimps, Film Fest Gent, ...

FLEXIBILITEIT

DOK laat veel over aan de vrijwilligers. Zij moeten zelf problemen kunnen oplossen 
en onderling afspraken maken over hoe iets georganiseerd wordt. Daarnaast wordt er 
van hen een grote flexibiliteit verwacht. Elke vrijwilliger werd doorgaans op meerdere 
domeinen ingezet. Dit zorgde voor meer afwisseling en liet ons ook toe om flexibeler 
in te spelen op wijzigingen in de planning of op erg drukke momenten tijdens de dag. 
Uiteraard zijn er ook vrijwilligers die enkel achter de schermen of in de luwte willen 
ingezet worden, of zich liever enkel engageren voor één domein. Hier werd dan ook 
rekening mee gehouden in de planning. We proberen de vrijwilligers zo goed mogelijk 
te laten floreren in de omgeving. De meeste vrijwilligers werden ingezet tijdens de 
openingsuren. 

Daarbij zijn er drie pijlers:
1.  horeca: bar, kassa, croques, afwaspunt;
2.  terrein: sfeerbeheer, leeggoed verzamelen;
3.  productie: techniek, opbouw & afbraak, administratie.
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Daarnaast werden ook vrijwilligers betrokken bij de algemene organisatie (commu-
nicatie, promotie, ...) en enkele vrijwilligers werden ook inhoudelijk ingezet met de 
organisatie van de rommelmarkt.  Het initiatief komt van de vrijwilliger zelf, wat zorgt 
voor een zeer bruisende dynamiek op DOK. Het aandeel van de vrijwilligers voor de 
werking van DOK valt niet te overschatten. Zij zijn voor het publiek minder zichtbaar 
dan bijvoorbeeld de DOKbewoners die een expo houden, een eigen pagina op de site 
krijgen en regelmatig hun eigen evenementen organiseren. 

COMMUNICATIE

De planning werd opgemaakt via mail en alle vrijwilligers kregen de DOK nieuws-
brieven, agenda en regelmatig extra informatie toegestuurd. Daarnaast was er ook 
op Facebook een 'geheime' pagina voor de vrijwilligers, genaamd Dokwerkers.  
Deze pagina wordt enerzijds voor praktische doeleinden gebruikt. Hier vinden de vri-
jwilligers informatie over de planning, de agenda en last-minute oproepen. 
Het is daarnaast ook een platform waar de vrijwilligers zelf foto's, anekdotes, ... kwijt 
kunnen. Ook nu nog, na het sluiten van Dok, blijft de Dokwerkers-pagina actief en 
wordt ze door de vrijwilligers gebruikt om af te spreken. 

© Dennis Licht
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Vrijwilligers zonder mail, internet of facebook werden via sms op de hoogte ge-
houden, hoewel dat naar volgend jaar toe wel beter kan gebeuren. Door ook deze 
communicatie te perfectioneren kan je nog beter tegemoetkomen. DOK probeerde 
alle vrijwilligers eenmaal per maand bij elkaar te brengen. Daarnaast pikten we 
ideeën van de vrijwilligers op om ze om te zetten in de praktijk. 

CIJFERS

2016 2017

Totaal aantal vrijwilligers in bestand 76 114

Regelmatige vrijwilligers 53 51

Werknemers 51% 49%

Student 21% 25%

Werkzoekend 11% 28%

Leefloon, RVA, vergoeding 11% -

Anderstalige vrijwilligers 12 11

Hoger opgeleid of hogere studies 65% 69%

Percentage vrouwen 52% 75%

Percentage mannen 48% 24%
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7.  De toekomst 

7.1.  Jaarthema’s 2017 en thema 2018 

2018 wordt een uitdagend jaar met de verkiezingen. De jaarthema’s van 2017 hebben 
een aantal gevoeligheden blootgelegd zoals de vraag of religie en politiek thuishoren 
op DOK? Hoe behouden we een neutrale positie terwijl we nieuwe ideëen én stads- 
dynamieken hosten? In 2018 willen we kiezen voor een nieuw thema dat we als  
metho  diek kunnen gebruiken in de interne werking. We denken na over de woorden 
“erkenning” of “iedereen heeft gelijk”. 

7.2.  Vragen aan de stad

Zoals eerder aangegeven heerst er onduidelijkheid over de toekomst van DOK. 
Wanneer is het einde in zicht? DOK wil het slot van het publieke verhaal grijpen, met 
veel nazorg goed afronden en bijvoorbeeld toewerken naar een symposium i.s.m. de 
Stad.

Evengoed kan DOK nog 2 jaar (na 2018) inspelen op stedelijke vraagstukken én zich-
zelf transformeren naar een nieuwe organisatie? Kunnen we onderhandelen over een 
nieuw convenant met De Stad? 

Het verdienmodel van DOK kunnen we niet optimaliseren zonder dat we onze authen-
ticiteit verliezen. Drankprijzen verhogen, huur vragen aan alle bewoners én inkom  
vragen aan het publiek zijn geen opties voor DOK. 

Ontmantelt DOK zijn doelstellingen én transformeren we naar DAK? Waarin we enkel 
onderdak geven aan enkele sterke DOKbewoners? 

We vragen aan De Stad:

t� duidelijkheid over de toekomst van terrein én dit voor de jaren 2019 en 2020
t� ondersteuning bij de onderhandeling voor een nieuwe convenant voor 2019-2020
t� ondersteuning bij de toewerking naar het einde van DOK (symposium)
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BIJLAGEN

© Michiel Devijver
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BIJLAGE 1:
PROGRAMMALIJST 2017
Een overzicht van alle publieke events 

 30 APRIL   

 DOK START 2017

 DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u (DOK)
 DOKwisselOntbijt door Rachid - 11u-15u - voortuin (refu-interim)
 Stephanie Van de Velde - expo - loods - 11u (BLANCO)
 AL.MA - Open Matinee concert - voortuin - 13u (Voem)
 DOKramp - 13u-15u - dj’s en skateplezier (Kapow)
 Workshop lassen en smeden voor kinderen en ouders - markt - 14u-18u (Metalcrew)
 Cosy Cozy & friends: gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-22u (Cosy Cozy)
 Kapper en naaiatelier - voortuin - 14u-18u (refu-interim)
 Start the presses: Opening van De Redactie!  - vitrine - 14u-19u
 Inwijding Moestuinberg met plantenruilbeurs, pizza's, deuntjes en animatie - 14u30- 20u30  
 (GROEnTEN uit GENT i.s.m. De Buurderij) 
 Salut c’est cool - gratis concert - box - 19u30 (Democrazy)
 SUPAFLY COLLECTIVE Dj’s - feest in de kantine - 22u-01u (Cosy Cozy)

 doorlopend:  
 Sauna-Obscura door NVOVKB, Critical Mass Gent, Playfield, Zaadfabriek, Topo Copy,  
 Cee Pil, ZwIjgen is geen optie en nog veel meer 

 MEI

03/05  Vøk: concert - box - 19u30-22u (Democrazy)
04/05  DOKbewonerscafé door Critical Mass Gent - debat - kantine  - 19u30 (Critical Mass Gent)
  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30 -22u 
06/05  Ephemerals : concert - kantine - 19u30-22u (Democrazy)
07/05  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Qorn’r - 11u-15u - Voortuin 
  DJ IJ : gezellige DJ’s  - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
11/05  DOKbewonerscafé door democrazyt - kantine  - 20u
  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30 -22u 
  Homeshake: concert - box - 19u30-22u (Democrazy)
12/05  Happyness: concert - kantine - 19u30-22u (Democrazy)
14/05  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Qorn’r - 11u-15u - Voortuin 
  Opening Blomm! - snijbloemen winkel op DOK - voortuin (Blomm)
  Matinee door Voem - kantine - 13u-14u (Stand en Deliver)
  Het Rijk der Vrouw: gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
17/05  Le Ton Mité: concert - kantine - 19u30-22u (Democrazy)
18/05  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u 
  DOKbewonerscafé door Stand&Deliver - filmavond  - kantine  - 20u
21/05  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Qorn’r - 11u-15u - Voortuin 
  Open Matinee door Stand & deliver - toonmoment voor beginnende woordkunstenaars -  
 13u-14u - kantine (Stand & deliver)
  Ochtendstond Marc: gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)

AL.MA
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25/05  DOKfeestdag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door de Buurderij- 11u-15u - Voortuin 
  DJ Bram Devens & Herlinde Raeman gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
 De Buurderij - bestellen bij lokale boeren -  voortuin - 17u- 20u 
28/05  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Qorn’r - 11u-15u - Voortuin 
  DOKmarkt: rommelmarkt op DOK - 11u-17u
  Cosy Cozy:  gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
31/05  Stand & deliver: spoken word - kantine - 20u (Stand & Deliver)

 JUNI

01/06  Renée Pevernagie - "The Blue Hour" - expo t.e.m. 25 juni - loods - (BLANCO)
  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u 
  DOKbewonerscafé door cirQ: Cross mondiale Volksspelen - kantine  - 17u-22u
04/06  DOKzondag: ontbijt, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Deponeer je spullen voor het Geefplein op DOK - kassa - 11u-20u  
 (Vermeylen Fonds, Masereel Fonds)
  DOKontbijt door Refu-Interim: Rashid én zijn crew serveert brunch op z'n syrisch! - 
 11u-15u - Voortuin
  Depot voor activisme: doneer je protestmateriaal! - 14u-18u (Zaadfabriek)
 Open Matinee:Try-out Monoloog Mathieu Charles - 13u-14u - bus (Stand&Deliver)
 Discodirque & The Lovely Ladies:  gezellige DJ - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
 Andy Shauf: concert - box - 19u30 (Democrazy)
  Baart Tekencafé Late Night - tekenaars ter lande: teken mee aan Snorland! -  
 18u-22u - Voortuin 
05/06  DOKfeestdag: ontbijt, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
 DOKontbijt door Refu-Interim: Rashid én zijn crew serveert brunch op z'n syrisch! -  
 11u-15u - Voortuin 
  Deponeer je spullen voor het Geefplein op DOK - kassa - 11u-20u  
 (Vermeylen Fonds, Masereel Fonds)
  KVDD RADIO CLUB gezellige DJ - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
08/06  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u 
  DOKbewonerscafé door Jaagbaar met special guest… surprise surprise concert! -
 20u - kantine 
11/06  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Deponeer je spullen voor het Geefplein op DOK - kassa - 11u-20u  
 (Vermeylen Fonds, Masereel Fonds)
 DOKontbijt door Refu-Interim: Rashid én zijn crew serveert brunch op z'n syrisch! -  
 11u-15u - Voortuin 
  Boekvoorstelling: ¡Pírate! door Sybren Vanoverberghe - Markt (Cargo Studio) - 11u-19u -  
 (Topo Copy, Cargo Studio) 
  Depot voor activisme: doneer je protestmateriaal! - 14u-18u (Zaadfabriek)
  DJ Baard: gezellige DJ - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
  Welnessdag voor de druk bezette burgerinitatieven van Gent - saunaberg - 
 14u-17u (Zaadfabriek, NVOVKB)
 Baart Tekencafé - voortuin - 14u-17u
15/06  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u 
 DOKbewonerscafé door NVOVKB: KnutselCafé met optreden the Red Rum Orchestra -   
 20u - kantine 
  Cosy Travelz: muzikale reis met Jelle Van Riet en Piet De Praitere - bus - 20u (cosy cozy)
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17/06  Internationale Iftar: wereldvluchtelingendag met BBQ en karaoke - voortuin - 20u-23u   
 (Voem, Refu-Interim)
18/06  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Deponeer je spullen voor het Geefplein op DOK - kassa - 11u-20u  
 (Vermeylen Fonds, Masereel Fonds)
  DOKontbijt door Refu-Interim: Rashid én zijn crew serveert brunch op z'n syrisch! -  
 11u-15u - Voortuin
  Huur je kajak! - 11u30-19u30 - kassa (DOK)
  Depot voor activisme: doneer je protestmateriaal! - 14u-18u (Zaadfabriek)
  DJ Plezierboot:  gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
 Baart Tekencafé Late Night  - voortuin - 19u-22u
  Vapors of Morphine: concert - box - 19u30 (Democrazy)
20/06  Wand: concert - box - 19u30 (Democrazy)
22/06  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u 
  DOKbewonerscafé door Democrazy - kantine  - 20u
  Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, Doylu: concert - box - 19u30 (Democrazy)
25/06  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Refu-Interim: Rashid én zijn crew serveert brunch op z'n syrisch!- 
 11u-15u - Voortuin 
  Geefplein: Alles is te geef! - markt - 11u-17u (Vermeylenfonds, Masereel Fonds) 
  Cosy Cozy: gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
  Stripkot: collectief striptekenen - voortuin - 14u-17u (Baart)
28/06  Stand&Deliver: open mic en slam poetry - kantine - 20u 
29/06  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren - voortuin - 17u-19u 
  DOKbewonerscafé door Buurderij: Fiesta Local - kantine  - 15u-24u 

 JULI

02/07  Voorstelling van de DEMO- DOK WONING - 10u30-12u30 - markt (Labland)
  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Refu-Interim: Rashid én zijn crew serveert brunch op z'n syrisch! -  
 11u-15u - Voortuin 
  Baart Tekencafé - voortuin - 14u-17u
  Sofie Sticker:  gezellige DJ - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
06/07  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u
  Workshop Maak je eigen schoonmaakproducten -  door Gents Milieu Front - voortuin -  
 20u (De Buurderij) 
  Cosy Travelz: muzikale reis met 2 gasten - bus - 20u (cosy cozy)
  DOKbewonerscafé door De Zaadfabriek: I Slam therefore I am - kantine  - 20u 
09/07  Workshop: Low Tech Oplossingen in een woning door Kris De Decker - 10u30-12u30 -   
 markt (Labland)
  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Refu-Interim: Rashid én zijn crew serveert brunch op z'n syrisch! -  
 11u-15u - Voortuin 
  Open Matinee door Voem - dialoogcafé - bus - 13u (Voem)
  Baart Tekencafé - voortuin - 14u-17u
  e-barA:  gezellige DJ - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
11/07  Stripkot - café en samen striptekenen in de kantine!  - 20u (Baart)
13/07  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u
  DOKbewonerscafé door Critical Mass Gent: knutselen met oude fietsonderdelen - 20u 
16/07  Gesloten - we zijn naar de feesten! 
20/07  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren - voortuin - 17u-19u
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21/07  Gesloten - we zijn naar de feesten! 
23/07  Gesloten - we zijn naar de feesten! 
26/07  Stand&Deliver: Slam Poetry en open mic - kantine - 20u 
27/07  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u
  DOKbewonerscafé door de Buurderij - kantine  - 20u 
28/07  Critical Mass Gent - Zomereditie - aankomst op DOK - voortuin - 19u30 
30/07  DOKzondag: matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKrommelmarkt XL editie - meer dan 160 standen! - ook op de kade - 11u-17u
  Lady en de punker: gezellige DJ’s - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
  Baart Tekencafé - voortuin - 14u-17u
  Burger radio tijdens DOKrommelmarkt XL
  Virtual Reality op DOK - markt - 11u-22u
31/07  MEDS opstart moment 

 AUGUSTUS

02/08  Workshop luchtacrobatie voor kinderen en volwassen door Point of Gravity - markt 
 11u-14u45 (Point of Gravity)
03/08  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u 
  DOKbewonerscafé door Cargo.studio en Labland - kantine - 20u-24u 
06/08  Workshop luchtacrobatie door Point of Gravity - markt - 11u-14u45 (Point of Gravity)
  DOKjungleparty met Club Mayz, Juice Blenders, SupAfly Collective, Cosy Cozy,  
 Mistah Tropical Matt, Studio 45, Shizzle le Sauvage, DJ Iron, Baart -  
 feesten in de voortuin, kantine! - 14u-24u
 EXPO tot 31/08: The Family — Marjolein Labeeû - Vitrine (Blanco)
07/08  Workshop Labland: samen met MEDS en WOONDER:  
 hele dag werken met leem en kalkhennep (Labland en MEDS)
08/08  Holy Fuck: concert - box - 19u30 (Democrazy)
09/08  Workshop luchtacrobatie door Point of Gravity - markt - 11u-14u45 (Point of Gravity)
10/08  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u 
  DOKbewonerscafé door MEDS - kantine - 20u-24u (MEDS)
12/08  You Might Also Like (Toonmoment De Redactie)  - kantine box, voortuin - 
 17u-22u (sonderland, Playfield)
13/08  DOKontbijt door Refu-Interim en gastchef... - 11u-15u - Voortuin (Refu-Interim)
  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Slotexpo MEDS - 11u-22u - markt (MEDS)
  Workshop luchtacrobatie door Point of Gravity - markt - 11u-14u45 (Point of Gravity)
  Gezellige DJ: helbiest - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
 Baart Tekencafé Late Night - voortuin - 19u-22u (Baart)
 Open Matinee: kc woong speelt - kantine - 13u-14u (Playfield)
15/08  DOKfeestdag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  DOKontbijt door Refu-Interim en gastchef... - 11u-15u - Voortuin (Refu-Interim)
  Cozy Cosy zelf! Gezellige DJ’s  - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
 Stripkot: café en samen striptekenen in De Kantine! - voortuin - 17u-22u (baart)
16/08  Workshop luchtacrobatie door Point of Gravity - markt - 11u-14u45 (Point of Gravity)
  Cinema Canvas: The Green Butchers (de keuze van Tom Van Dyck) - markt - 20u-24u
17/08  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u 
  Cosy Travelz #5: een muzikale reis met TBC en TBC - bus - 20u-22u30 (Cosy Cozy)
  DOKbewonerscafé door VOEM - kantine - 20u-24u (VOEM)
  Cinema Canvas: Nobody Knows (de keuze van Nathalie Teirlinck) - markt - 20u-24u
18/08  Cinema Canvas: Blow Out (de keuze van Patrick Duynslaegher) - markt - 20u-24u

Cargo.studio
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20/08  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Workshop luchtacrobatie door Point of Gravity - markt - 11u-14u45 (Point of Gravity)
  DOKontbijt door Refu-Interim en gastchef... - 11u-15u - Voortuin (Refu-Interim)
  Baart Tekencafé - voortuin - 14u-17u (Baart)
 Gezellige DJ - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
23/08  Workshop luchtacrobatie door Point of Gravity - markt - 11u-14u45 (Point of Gravity)
24/08  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u
  DOKbewonerscafé door De Redactie - kantine - 20u-24u
25/08  Cannabis: Hoog tijd voor een slimmer beleid - alle locaties- 15u-22u (Cannabis Social Club)
27/08  DOKontbijt door Refu-Interim en gastchef... - 11u-15u - Voortuin 
  DOKrommelmarkt - markt - 11u-17u
  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Gezellige DJ - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
  Baart: tekencafé Late Night - 19u-22u (Baart)
28/08  Infoavond Refugee Walk - kantine - 20u-21u30 (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
30/08  Workshop luchtacrobatie door Point of Gravity - markt - 11u-14u45 (Point of Gravity)
  Stand&Deliver: Slam Poetry en open mic - kantine - 20u (Stand & Deliver)
  Workshop Labland: facadeclick, metsen zonder mortel - markt (Labland)
31/08  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u30-22u 
  DOKbewonerscafé door De Buurderij - kantine en voortuin - 20u-24u (De Buurderij)

 SEPTEMBER

02/09  Slamfest Dag 1 - markt - 14u-20u (Slam Skateshop)
03/09  Slamfest Dag 2 - markt - 10u-22u (Slam Skateshop)
  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Gezellige DJ: LOMAN - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
  Workshop Kalkhennepbouw - theorie - markt - 10u30-12u30 (Labland)
  DOKontbijt door TBC - voortuin - 11u-15u
 EXPO tot 1/10: Oorlogzweet, goudfactuur, nourrices d'art - William Philips - Vitrine (Blanco)
07/09  DOKbewonerscafé door Topo Copy - Stockverkoop - kantine - 20u-24u (Topo Copy)
  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u 
10/09  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  EXTRA DOKrommelmarkt - markt - 11u-17u (DOK)
 Gezellige DJ: Lies Vanborm - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
  Workshop Mushroom Material - markt - 10u30 - 12u30 - (Labland)
  DOKontbijt door TBC - voortuin - 11u-15u (Refu Interim)
  Open Monumentendag 
14/09  DOKbewonerscafé door Critical Mass - kantine - 20u-24u (Critical Mass)
  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u 
  Cosy Travelz met Marijke Pinoy & Johannes Verschaeve - bus (Cosy Cozy)
15/09  Refu Bal (privé)
16/09  Masala Get2gether - kantine (Masala)
17/09  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Gezellige DJ: Mathieu Charles - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
  Workshop Bouwen met Bamboe- markt - 10u30 - 12u00 (Labland)
 DOKontbijt door TBC - voortuin - 11u-15u (Refu Interim)
20/09  Concert: Portugal. The Man - box - 19u30-22u (Democrazy)
21/09  Concert: W.I.T.C.H. ft Jacco Gardner - box - 19u30-22u (Democrazy)
  DOKbewonerscafé door Stadsgreep - kantine - 20u-24u (Stadsgreep)
  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u 
  DOKbewonerscafé door Stadsgreep - kantine - 20u-24u (Stadsgreep)
  De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u 



BIJLAGEN   67   

23/09  Sorry Not Sorry (Stad Gent)
24/09  Sorry Not Sorry (Stad Gent)
  DOKzondag: ontbijt, matinee, koffie, taart en gazetten - kantine, voortuin - 11u-22u (DOK)
  Gezellige DJ: Kurt Overbergh - kantine, voortuin - 14u-19u (Cosy Cozy)
 DOKontbijt door TBC - voortuin - 11u-15u (Refu Interim)
  Concert: Jen Cloher - box - 19u30-22u (Democrazy)
 Workshop Mospanelen - markt - 10u30-12u30 (Labland)
28/09  DOKbewonerscafé door De Buurderij - kantine - 20u-24u (De Buurderij)
 De Buurderij - bestellen bij lokale boeren & afterwork drink - voortuin - 17u-22u 
30/09  Concert: Michael Nau - kantine - 20u (Democrazy)

 1 OKTOBER   

 DOK SLOTZONDAG 2017 

 11u - 17u  DOKrommelmarkt – markt
 11u - 18u  Radicaal Stemhok – DOKverkiezingen! – smartkabine  (De zaadfabriek)
 11u - 15u  Bak zelf je pizza! – voortuin (Refu Interim)
 11u - 22u  Expo DOKhuisfotograaf Michiel Devijver – cargo studio 
 11u - 12u  DJ Badjas – kantine (MEDS)
 12u - 13u  DJ Nathalie Snauwaert – kantine (De Zaadfabriek) 
 12u - 14u  Slow Bike Race: om ter traagst fietsen! – box (Critical Mass)
 13u - 14u  Matinee Friday Wilkinson – concert  – voortuin (Cosy Cozy)
 14u - 15u  DJ Davy De Clercq – kantine (Cargostudio)
 14u - 17u  Slotexpo SnÖrland – voortuin (baart)
 14u - 15u  Zumba for Kids – box (Metal Crew)
 14u - 17u  Oeverloos – interactieve voorstelling voor kinderen (playField.)
 14u - 14u20  Tierpa, de Piratenkoningin – verhalen voor kinderen – voortuin (N.V.O.V.K.B.)
 14u - 19u  Tropicanavan (Pool Party) – voortuin (cirQ en Instituut Voor Volkswarmte)
 15u - 16u DJ Kapow – kantine 
 15u - 16u  Luchtacrobatie door Point of Gravity – box 
 15u - 18u  Plechtige Inwijding DemoDOKwoning – markt (Labland)
 16u - 17u   DJ Justine & Koba – kantine (Sonderland)
 16u- 16u20  Tierpa, de Piratenkoningin – verhalen voor kinderen – voortuin (N.V.O.V.K.B.)
 16u - 17u  Zumba for Kids – box (Metal Crew)
 16u - 18u  Dr. Love (theater 18+)  –  voortuin (N.V.O.V.K.B.)
 17u - 18u DJ Plezierboot – kantine (Democrazy)
 18u - 19u  DJ James & Dries  – kantine (Topo Copy) 
 19u - 20u  DJ Bilal Abbas – kantine(Masala)
 20u - 24u  Cosy Party! – Feest in de kantine (Cosy Cozy)
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BIJLAGE 2:
PERSBERICHTEN 
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LINKS NAAR PERSBERICHTEN:

Sneller uitverkocht dan Tomorrowland: de rommelmarkt  
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170803_03001913 

DOK gaat door in 2017 en 2018  
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/dok-gaat-door-2017-en-2018

Zomerbars 2017 
https://zomerbars.be/gent/dok/

Slotfeest DOK 2017 
http://agenda.nieuwsblad.be/agenda/e/slotfeest-dok-2017/36852a11-a3af-4aa7-8ae9-2e76243c9cf3

Cinema Canvas op DOK 
https://www.canvas.be/cinema-canvas/gent

Opening DOK 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ALmO1lmk0QQ

Voorlaatste DOK start met veel volk dankzij lentezon
https://www.hln.be/regio/gent/voorlaatste-dok-start-met-veel-volk-dankzij-lentezon~a900a8bc/

Jongeren leren acrobatie op DOK 
https://m.hln.be/regio/gent/jongeren-leren-acrobatie-op-dok~af05cc22/

Kunstwerk ‘Cage John’ siert dak DOK  
https://www.hln.be/regio/gent/kunstwerk-cage-john-siert-dak-dok~a8a479c6/

DOK houdt zondag een slotfeest dat 13 uur lang duurt  
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170930_03105055

DOK houdt eerste grote tweedehandsmarkt
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170528_02900963

Uitverkocht, maar DOK geeft nog 20 duotickets weg. Cinema Canvas komt naar DOK
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170811_03013893

Slachtoffer fietsdiefstal zet daders op Facebook, met succes  
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170929_03102315

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170803_03001913
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/dok
https://zomerbars.be/gent/dok
http://agenda.nieuwsblad.be/agenda/e/slotfeest-dok-2017/36852a11
https://www.canvas.be/cinema-canvas/gent
https://www.youtube.com/watch?v=ALmO1lmk0QQ
https://www.hln.be/regio/gent/voorlaatste
https://m.hln.be/regio/gent/jongeren
https://www.hln.be/regio/gent/kunstwerk
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170930_03105055
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170528_02900963
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170811_03013893
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170929_03102315
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BIJLAGE 4:
VISIETEKST

DOK 2011- 2016 – Wat vooraf ging ...
Sinds juni 2011 werkt DOK aan een bruisende en inspirerende ontmoetingsplek. Het is een platform voor creatie en een
werkplek, maar tegelijkertijd ook een publiekstrekker met grote en kleine evenementen voor jong en oud. 

Door de tijdelijkheid van het project evolueerde DOK op een uiterst organische wijze naar een plek vol vernieuwing. 
Van een pionier in de beginjaren tot een volwassen organisatie met een groot netwerk. Het fenomeen ‘tijdelijk 
invulling’ is ondertussen meermaals beschreven en onderzocht, DOK werd daarbij dikwijls als case toegelicht. (in 
onderzoeken, publicaties, artikels en studiedagen)

DOK profileert zich als een plek voor verpozing en creativiteit. De verpozing werd ingevuld door het terrein als een 
park toegankelijk te maken, met ruimte voor allerlei vrijetijdsactiviteiten. Het creatieve luik werd ingevuld door de 
DOKbewoners, die met hun eigen evenementen en activiteiten het park vormgeven. Een mooie zomerdag op DOK 
voelt aan als een dag in het centrum van de stad met alle mogelijkheden van een park. In 2016 was DOK ook de plek 
voor families, ouderen, mensen van andere origine. Het opzet om van DOK een dorp te maken is absoluut geslaagd. Dit
is ook meteen de grote troef van de volledige werking, die wordt gedragen door een enorm diverse groep vrijwilligers 
en DOKbewoners. DOK blijft de ideale symbiose van creatie en verpozing.

DOK is op zes jaar tijd uitgegroeid tot een good practice in coproductie en een platform voor transitie. De allianties die 
we sluiten en de projecten die we samen met anderen aangaan beschouwen we al zes jaar lang de kern van DOK, in één 
woord: coproductie. Via coproductie schrijven we aan een maatschappelijk geëngageerd en gedeeld verhaal. 

DOK is als tijdelijke invulling een denktank met een verfrissende kijk op stadsontwikkeling. Onze kernwoorden zijn 
nog steeds: experiment, (artistieke) vernieuwing, ondersteuning aan creatieve stedelijke dynamiek en ontmoeting. DOK 
wil nadrukkelijk nieuwe ideëen, beginnende collectieven en projecten hosten. Er kunnen producties getest worden, 
opgestart en uitgevoerd. DOK staat open voor voorstellen door individuen, buurtbewoners, kunstenaars alsook die van 
collectieven of organisaties. DOK is graag gastheer voor residenten die voor langere tijd een plek zoeken. Wat er 
gebeurt op DOK wordt bepaald door de DOKbewoners. 

DOK 2017– 2018 ...

Door de jaren heen hebben we rond volgende thema's gewerkt: grenzen, flexibiliteit, mobiliteit, vertrouwen, deelatelier 
met publieke functie, gastvrijheid, superdiversiteit. Deze thema's blijven actief. In 2017 voegen we zelfbestuur, 
boerenverstand en radicaal toe. 

DOK wil zo lang mogelijk op het terrein blijven en in interactie gaan met zijn veranderende omgeving. DOK vzw 
vertrekt steeds vanuit de ruimte die er voor handen is, speelt met die nieuwe mogelijkheden en past zich aan. Zo kan 
DOK organisch meegroeien met de uitdagingen en vernieuwingen van de site. De kade kan dit jaar bijvoorbeeld 
sporadisch ingezet worden als extra zone. In 2017 laten we ook de strandzone los en richten ons volledig op de 
overdekking. Deze wordt ingericht met vaste werkunits (containers, bussen,...) en we voorzien op deze manier meer 
vaste werkplaatsen voor residenties die een meerjarig traject op DOK willen afleggen.(wat een dus opnieuw een 
winterverhaal impiceert). In 2018 verdwijnt ook de hoogspanningsmast en wordt onze voortuin groter. Het is de 
bedoeling om DOK in 2017 nog meer te profileren als gecoproduceerde publieke ruimte. Voor de komende twee jaar 
willen we de lijn van DOK als experimentele werkplek verderzetten. We willen de focus volledig leggen op zelfbestuur 
en mede-eigenaarschap van de verschillende DOKbewoners. In 2017 gaan we wel explicieter vragen aan de 
DOKbewoners om in te zetten op de DOKzondagen, deze worden vanaf nu een soort opendeurdag voor DOK.

DOK – 2017/2018
werfplek voor verpozing en creatieve manoeuvres
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