
Recht-Op
vzw

Jaarverslag 2015

Recht-Op strijdt samen met mensen in armoede voor een samenleving 
zonder uitsluiting



Inhoud

Vereniging 
waar Armen 

het Woord 
Nemen

Project 
toegankelijke 

dienstverlening

Project 
Als je hoofd 

vol zit

Jongeren
werking

Cultuur
participatie

VWAWN (4)
Doelgroep (5)

Waar (6)
Laagdrempelig (7)

Participatie (8)
Vorming (9)

In de praktijk (11)
Kwaliteitsvol 
onthaal (12)

ism. Huizen van het 
kind (13) Outreachend 

werken (15)
Alternatieve 

oplossingen (16)

Theaterproject 18

Pretloketten (20)
Cultuurcafés (21)

Cultuur voor 
iedereen (22)

Een Paar Apart (23)
Duomethodiek (24)

Dank aan (26)
Doe een gift (27)

Bijlagen (28)

Klik op de woorden om 
rechtstreeks naar de 

gewenste pagina te gaan



Welkom
Dit werkingsverslag geeft een kort overzicht van de acties van 
Recht-Op in 2015. We proberen in een aantal korte flitsen een 
beeld te geven van het werk en engagement van al onze 
deelnemers, vrijwilligers en collega’s.

Samen werken we aan een toegankelijke dienstverlening. We 
werken aan het recht op cultuur, vrije tijd, een hoofd zonder 
zorgen, een hoopvolle toekomst. We willen voor iedereen 
gelijke rechten en een menswaardig leven. 

Armoedebestrijding is nodig. Elke dag ervaren we hoe 
uitsluiting kansen ontneemt. We leggen ons hier niet bij neer, 
ook niet in 2016. 



Recht-Op 
is een 

vereniging 
waar 

armen 
het woord 

nemen

Recht-Op is een vereniging waar armen het woord nemen. We werken 
volgens de 6 criteria van het armoededecreet.

Recht-Op strijdt samen met mensen in armoede
voor een samenleving zonder uitsluiting.

Deze missie van Recht-Op is vertaald in een visietekst.   De visietekst 
legt onze belangrijkste uitgangspunten vast.

Naar 
inhoud

http://www.recht-op.be


•	 van 0 tot 83 jaar 
•	 alleenstaanden, gezinnen, mensen met en zonder kinderen, ouders, 

grootouders, kinderen, jongeren, kleinkinderen
•	 van diverse origine: in België geboren of elders in de wereld,  lang 

geleden of recent hier aangekomen
•	 mensen met een inkomen uit werk, met een vervangingsinkomen of 

zonder inkomen
•	 mensen uit Deurne, het Kiel of andere buurten in de stad

.... mensen met een verleden, mensen die 
vechten voor een toekomst…

          

Recht-Op werkt met mensen in armoede. 
De diversiteit is groot.

Doelgroep
Naar 

inhoud



(plan met vlagskes op adressen – waar wij opereren .. zie doc kaaartje verenigingen – andere V. er 
af halen.
rood driehoekje is deelwerking (jo – deurne – kiel)
groen = RO op verplaatsing (pretloketten – EPA – outreacht ) 

Onze vestigingen
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We bieden kans tot ontmoeting en gesprek, ontspanningsactiviteiten, een pc, 
internet… We zoeken mee naar waar ze in de buurt terecht kunnen om andere 
mensen te ontmoeten, cursussen te volgen, met hun kinderen of alleen een 
culturele uitstap te plannen.

We luisteren naar vragen en zoeken mee naar waar de antwoorden kunnen 
gevonden worden. We leggen bruggen naar organisaties die veraf lijken. Op deze 
manier maken we het mogelijk om samen in het projectwerk armoede te 
bestrijden.

Een laagdrempelige plek
Recht-Op is een veilige plaats. Rust en respect zijn nodig voordat 
mensen in armoede kunnen opkomen voor hun rechten.

Naar 
inhoud



Deelnemers doorlopen een proces van 
‘gebruiker’ over participant tot eigenaar van 
de organisatie.  

We passen dit consequent toe in de 
individuele trajecten die we met mensen 
aangaan. Het projectwerk, de uitvoering 
ervan en de ontwikkeling van de expertise 
gebeuren in tweespraak met de deelnemers.

In eigen huis gingen we op zoek hoe we 
participatie in de organisatie kunnen 
verhogen. Een eerste vraag van de 
deelnemers is om de andere projecten beter 
te leren kennen en te kunnen volgen. Een 
Paar Apart startte aan een rondgang. De 
anderen presenteren zichzelf op de volgende 
open Algemene Vergadering.  

Participatie
Rode draad doorheen het projectwerk zijn empowerment en participatie

Naar 
inhoud



We geven vanuit het projectwerk regelmatig vorming en 
besteden aandacht aan sensibilisering (zie ook hoger onthaal 
OCMW en forumtheater jongeren). Het in beeld brengen van 
de kloof tussen armen en de samenleving blijft een belangrijke 
hefboom om armoede te kunnen aanpakken.

In Deurne en bij de jongeren bestaat hiervoor een vormingspool 
(respectievelijk 8 volwassenen en 13 jongeren) die getraind 
werden om vorming op maat aan te bieden en in gesprek te 
gaan met de ‘cursisten’. 

Vorming en sensibilisering
In de verschillende projecten is aandacht voor vorming en sensibilisering

Naar 
inhoud



 Als je veel problemen hebt, moet je voor elke dienst ergens 
anders terecht. Al in 2013 hebben we gepleit voor een 
“generalistische aanpak”: een plaats waar je met je hele verhaal 
terecht kan en waar ze samen zoeken voor welk onderdeel je 
wel een specialist nodig hebt.

Sindsdien pleiten we er voor dat meer diensten op deze 
manier werken.  We doen dit in onze samenwerking met de 
huizen van het kind en in een project dat we samen uitvoeren 
met De Ploeg en Universiteit Antwerpen. 

De toegankelijke dienstverlening begint ook bij het onthaal. We 
gaven vorming aan het OCMW. 

Gebruikersparticipatie is belangrijk. Dienstverlening verbetert 
als gebruikers er mee over kunnen nadenken.

Toegankelijke 
dienstverlening
De groep van Deurne buigt zich al enige 
tijd over toegankelijke dienstverlening voor 
mensen in armoede 

Naar 
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In dit project vertrekken de partners van dienstverlening rond 
activering. Ze testen op welke wijze een brede bril (generalistische 

aanpak) die activeringstrajecten effectiever kan maken.   

De vormingspool van Recht-Op gaf aan de activeringsmedewerkers 
een vorming over armoede en de vragen van mensen in armoede. 

Wordt vervolgd in 2106 en 2017. 

Toegankelijke dienstverlening in de 
praktijk 

Project
Toegankelijke

dienstverlening

Recht-Op is partner in een ESF 
project van De Ploeg in 

samenwerking met Universiteit Antwerpen

Naar 
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In Deurne werd een vormingspool opgezet. Acht mensen doorliepen 
een training om vorming te kunnen geven. Ze kwamen verschillende 
keren bijeen om te leren wat er allemaal komt kijken bij vorming 
geven. Ze zochten uit wat ze wilden vertellen maar ook hoe ze dat 
best aanpakken. Ze leerden dat luisteren belangrijk is.

In 2015 werden 3 reeksen van 3 sessies gegeven. 23 onthaal-
medewerkers van het OCMW en 7 coaches volgden de vorming 
“kwaliteitsvol onthaal”. Er waren telkens 3 vormingsmedewerkers 
uit de pool aanwezig. Ze gaven vorming en luisterden mee naar de 
knelpunten die het voor onthaalmedewerkers moeilijk maakt om 
kwaliteit te blijven bieden. Die knelpunten werden gedeeld met de 
leidinggevende in het ocmw. 

Kwaliteitsvol onthaal

Project
Toegankelijke

dienstverlening
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We organiseerden 7 focusgroepen met 
verschillende groepen in de buurt over hoe 
zij bij het huis van het kind kunnen betrokken 
worden. In het najaar was er een overleg met 
de partners in het huis van het kind om uit te 
zoek hoe dit in praktijk vorm kan krijgen. 

We spelen met de Antwerpse verenigingen 
waar armen het woord nemen een rol in  de 
klantenparticipatie binnen het OCMW. Het 
OCMW nodigde ons uit om mee na te denken 
hoe dit best wordt aangepakt. Met deelnemers 
uit de 5 verenigingen  stelden we een 
prioriteitenlijst op van thema’s die volgens hen 
zeker op tafel moeten komen.

Samenwerking Huizen van het Kind
We hebben in 2015 in het Huis van het Kind Deurne mee nagedacht over hoe die gebruiker-
sparticipatie er kan uitzien.

Project
Toegankelijke

dienstverlening
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Armoede weegt en heeft zware gevolgen op het leven van 
mensen in armoede. Het leidt tot stress en tot isolement.  
Mensen zijn psychisch kwetsbaar en hebben geen netwerk 
waar ze steun kunnen vinden.

We zien ook hoe moeilijk de geestelijke gezondheidszorg 
toegankelijk is. Wachtlijsten belemmeren de toegang zeker als 
je ook nog vele andere problemen aan je hoofd hebt. Eens 
binnen is de kloof tussen therapeuten en mensen in armoede 
ontzettend groot.

We gingen in gesprek met de diensten geestelijke 
gezondheidszorg en zoeken ook andere wegen om mensen in 
armoede steun te bieden in hun psychisch welzijn.

Als je hoofd vol zit
Recht op psychosociaal welzijn

Naar 
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In dit project gaan we zelf op zoek naar mensen in armoede. We 
zijn aanwezig op plaatsen waar voedselbedeling geboden wordt. 
We willen zo meer en diverse mensen in armoede bereiken. We 
gaan  er in gesprek met mensen over hun psycho-sociaal welzijn. 
We zoeken samen naar plaatsen waar ze naartoe kunnen om hun 
hoofd leeg te maken. We stappen samen naar organisaties waar 
mensen terecht kunnen voor ontmoeting en ontspanning, 
dienst- en hulpverlening of  psychisch welzijn.

Toeleiding & alternatieve oplossingen
Outreachend werken

Als je 
hoofd vol

zit

Naar 
inhoud



Sinds najaar 2014 zetten we voor beperkte tijd een 
eerstelijnspsycholoog in.  De psycholoog wil het wantrouwen 
wegwerken dat bestaat tegenover de diensten GGZ. Via een 
beperkt aantal gesprekken worden mensen ondersteund om de 
stap te zetten naar een aanbod in de GGZ.  Soms volstaan een 
aantal gesprekken om bepaalde problemen op te lossen.
We willen met dit voorbeeld aantonen hoe mensen in armoede 
geholpen kunnen worden op een plaats waar ze zich veilig voelen. 

We hebben met verschillende partners wegen gezocht om 
psycho-educatie aan te bieden aan kwetsbare groepen. Deze 
groepssessies kunnen een alternatief bieden om te werken aan 
meer rust in de chaos ( goedgevoelstoel, mindfulness, mindspring, 
stresscope) 
                
We werkten aan een digitale sociale kaart die  mensen 
informeert over het aanbod om je hoofd leeg te maken: www.
zoekrust.be. De kaart is te raadplegen via tablet en smartphone 
en wordt aangeboden in Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en 
in een audioversie in het Berbers. 

Toeleiding & alternatieve oplossingen
Eerstelijnspsycholoog, psycho-educatie en digitale sociale kaart

Als je 
hoofd vol

zit

Naar 
inhoud
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De jongerenwerking bereikt een zestigtal jongeren 
tussen 12 en 26 jaar die opgroeien in armoede. Onze 
jongeren worden geconfronteerd met onrecht en 
uitsluiting op verschillende levensdomeinen.

Met jeugdwerkactiviteiten verbreden we de leefwereld 
van jongeren. We gaan op uitstap, sporten, gaan op 
weekend. We bieden een veilige plek en erkenning. We 
vormen een schakel naar welzijn en dienstverlening.

We zetten in op armoedebestrijding: de verhalen van 
onze jongeren geven de aanzet voor projecten die 
armoede en uitsluiting aankaarten en tegen gaan.

Jongerenwerking
In de jongerenwerking bieden we 
jeugdwerk aan jongeren in armoede

Naar 
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We kozen voor forumtheater. We gingen in zee met Sering voor de artistieke 
begeleiding. In oktober kregen we extra begeleiding van het Canadese 
theatergezelschap Debajmagic. We organiseerden vijf ontmoetings- en inleidende 

Theaterproject

momenten, waar de jongeren de kans kregen 
om te proeven van theater (beeldentheater en 
forumtheater).

Daarna gingen we voor een intens proces om te 
oefenen, te creëren, te praten en uiteindelijk om 
te repeteren. De jongeren bleven 
gedurende het hele traject de regisseurs van 
het product. Via verschillende werkwijzen 
gingen ze op zoek naar de inhoud van het stuk: 
wat ze zelf wilden vertellen en de manier wa-
arop ze dat wilden doen. Ze kwamen tot een 
voorstelling die hun eigen situatie oversteeg.  
Daardoor gaf het eindproduct ook inzicht in 
structurele en maatschappelijke oorzaken van 
hun persoonlijke ervaringen en belevingen.

De 3 voorstellingsmomenten op 3 en 6 
december leidden bij  de 195 toeschouwers tot 
inzicht en kippenvel.

In 2015 zetten we met een theaterproductie 
het leven van jongeren in de kijker. 

Jongeren
Werking

Naar 
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Toegang tot cultuur is een belangrijk grondrecht. 
Het is ook een manier om deel uit te maken van de 
samenleving. In twee projecten werken we aan de 
toegang tot cultuur voor mensen in armoede. We 
willen een A-kaart die mensen in armoede toegang 
geeft tot cultuur die betaalbaar is. We hebben ook 
aandacht voor de andere drempels die het moeilijk 
maken om deel te nemen aan culturele, sportieve 
en vrijetijdsactiviteiten.

We doen dit door verschillende acties:
•	 We werken aan de  uitbouw van pretloketten 

in Deurne Noord, Deurne Zuid en Antwerpen 
Noord en van vrijetijdsloketten elders in de stad 
in samenwerking met STA-AN en stedelijke 
diensten.

•	 We organiseren uitstappen in groep en in duo.  
•	 We bieden cultuurcafés aan en promoten ze bij 

diverse doelgroepen.
•	 We zetten in op het bereiken van nieuwe doel-

groepen (mensen van andere origine – ouders 
met jonge kinderen)

•	 We brengen gemengde duo’s samen in  
Een Paar Apart.

•	 We participeren aan de overleggroepen cultuur 
en het verticaal overleg met het kabinet cultuur 
in samenwerking met het Netwerk Tegen  
Armoede.

Cultuurparticipatie
Naar 

inhoud



We organiseren maandelijks een pretloket in 3 wijken. We 
werken hiervoor samen met buurthuis Pleintje in Deurne Zuid en 
met Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad in Deurne Noord 
(Dinamo) en Antwerpen Noord (Centrum De Wijk). Andere 
partners zijn Buurtsport en het OCMW. 

In samenwerking met STA-AN, Buurtsport, Stad, Inburgering en 
OCMW gaan we op zoek hoe we de huidige pretloketten verder 
kunnen uitbouwen tot een toegankelijk vrijetijdsloket in elke buurt. 
We werkten samen aan een eerste aanzet van concept en 
draaiboek dat door alle partners ondersteund en gedragen wordt. 
Op 21 april stellen we dit pakket voor aan 54 geïnteresseerden. 

Pretloketten
In het pretloket ontvangen vrijwilligers mensen die zelf de 
stap niet zetten naar cultuur, sport of vrije tijd. Ze geven 
mensen goesting, ze zoeken samen oplossingen voor 
drempels, ze nodigen uit om in groep op stap te gaan… 

Cultuur
Participatie

Naar 
inhoud
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Cultuurcafés bieden een gratis optreden dat toegankelijk is voor de 
buurt. Het is een ideale laagdrempelige “opstap” naar het reguliere 
cultuuraanbod. Veel mensen zetten via de cultuurcafés hun eerste 
stappen naar cultuur.

De avonden zijn een verbinding tussen de veilige sociale omgeving 
in de buurthuizen of ontmoetingsplek naar de onbekende (onveilige) 
omgeving van cultuurhuizen.

De vrijwilligers hebben een grote inspraak in de programmatie. Dit 
zorgt voor betrokkenheid bij het culturele centrum.

Sinds 2015 worden er ook cultuurcafés georganiseerd met aandacht 
voor zelf actief deelnemen aan allerlei culturele activiteiten (bv. 
workshops dans / zang / lezen / theater…). Deze avonden gingen 
maandelijks door in Rix en vormen het ideale verlengstuk van de 
pretloketten. 

Er werden 29 cultuurcafés georganiseerd in CC RIX, CC De Kern, 
buurthuis ’t Pleintje en CO Nova. Er werden 1800 aanwezigen geteld 
waarvan 1270 mensen in armoede.

Cultuurcafé
We organiseren samen met CC Rix en CO Nova 
cultuurcafés

s

Cultuur
Participatie

Naar 
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De focus op gezinnen geeft het voordeel dat we via de 
kinderen ook de ouders kunnen bereiken. Veel ouders in 

armoede (en in het bijzonder binnen de gekleurde 
armoede) staan in een eerste fase “kritisch” tegenover de 
eigen cultuurparticipatie, maar willen wel graag ingaan op 

het aanbod voor hun kinderen. Door gezinsuitstappen en 
workshops waarbij ouders en kinderen kunnen 

participeren creëren wij de context om verder aan allerlei 
drempels bij kind en ouder te kunnen werken.

We organiseerden maandelijks workshops in CC RIX. De 
workshops zaten steeds bomvol en werden zeer 
enthousiast onthaald! Na het deelnemen aan de 

workshops werd er zoals gehoopt ook vrij massaal 
ingeschreven voor verschillende andere uitstappen met 

in totaal meer dan 300 deelnames aan 9 verschillende 
kindervoorstellingen. Het doel is dat dit tot duurzame 

cultuurparticipatie leidt. 

Cultuur voor iedereen
In het najaar 2015 hebben we een 

extra focus gelegd op het bereiken 
van gezinnen met kinderen.

Cultuur
Participatie

Naar 
inhoud



Deze groep kampt met soortgelijke 
drempels als het gaat over cultuur.

Een Paar Apart
In een Paar Apart hebben we stappen gezet 
om in onze duo’s ook mensen van andere 
origine te bereiken. 

Cultuur
Participatie

We gingen in gesprek met de Ma-
rokkaanse vrouwen van Arm in Arm.  We 
leerden op een religieuze wandeling bij 
over verschillende culturen in Antwerpen. 
We bezochten met vrijwilligers de organisa-
ties in de buurt om hen enthousiast te mak-
en voor een Paar Apart.

Maandelijks organiseerden we met de 
partners in CO NOVA een groepsuitstap 
NOVA Op Stap. Dit is voor veel mensen een 
eerste kennismaking met culturele of his-
torische  plaatsen in de stad (MAS, Ruien, 
Middelheim Museum, Red 
Starline…)

Op het Kiel organiseren we samen met 
Samenlevingsopbouw, buurtsport en CO 
Nova een vrijetijdsloket. We besteden ook 
hier extra aandacht aan het bereiken van 
een zo divers mogelijk publiek. 

Naar 
inhoud



We hebben in 2014 samen met een aantal partners 
(Demos, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, 
Buddywerking Vlaanderen, Armen Tekort vzw) een lerend 
netwerk opgestart. We delen hier kennis en zetten acties op 
om de methodiek verder te verankeren in het werkveld.

In oktober organiseerden we een praktijktafel met een 
40-tal geïnteresseerden.

Recht-Op is projectpartner is een wetenschappelijk 
onderzoek rond duowerkingen (KDG Hogeschool/ Bea Van 
Robaeys, Vlaamse overheid).

Duomethodiek
Een Paar Apart was pionier in het uitwerken 
van de duo-methodiek

Cultuur
Participatie

Naar 
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We werkten mee aan onderzoek en leverden bijdragen voor 
bevragingen over thuisloosheid, huisvesting.

Er waren focusgroepen over de aanpak van gezinscoaches, 
vormingswerk voor mensen in armoede.

We zijn actief in verschillende stuurgroepen waar we mee 
de belangen van mensen in armoede vertegenwoordigen en 
pleiten voor een toegankelijke dienstverlening.

We werden gevraagd om een bijdrage te leveren op 
studiedagen. 

Wat deden we nog?

Naar 
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Recht-Op is erkend als vwawn. We kunnen werken 
dankzij de financiële steun van de Vlaamse over-
heid, Stad Antwerpen, projectsubsidies (provincie, 
partnerschap in ESF-project, Gasthuiszusters, 
Centre Louise Marie) en giften van sponsors en  
particulieren.

De Ploeg, De Voorzorg, Coca Cola Visitors Center 

Dank aan

en basisschool De Puzzel 
steunden ons in december 
met een Music for life- actie.
We kunnen rekenen op 
vrijwilligers om de projecten 
mee uit te voeren. Een groot 
deel van de vrijwilligers 
groeit door in eigen huis.  
We kregen in 2015 ook de 
steun van een enthousiaste 
vrijwilligersploeg om de 
nieuwjaarsreceptie en 
samen met Buurtsport ook 
het sportieve zomerfeest in 
goede banen te leiden. Het 
dessertenbuffet heeft een 
plaats in ieders geheugen. 

Naar 
inhoud



Recht-Op wordt financieel ondersteund
door het ministerie van Welzijn, stedelijke en
projectsubsidies. Toch zijn extra inkomsten nodig
om onze werking overeind te houden.

U kan ons financieel steunen door een gift over te
maken op het rekeningnummer BE95 6524 8038 
0458 van het Netwerk tegen armoede met de 

Doe een gift

vermelding “ Recht-Op /102 “

Vanaf 40 euro per jaar wordt 
een fiscaal attest
afgeleverd.

Recht-Op Kiel &
Een Paar Apart

Hendriklei 19
2660 Hoboken
Tel: 03/825.35.02
E-mail: 
kiel@recht-op.be
www.recht-op.be

Recht-Op Deurne &
Pretloketten

De Gryspeerstraat 86a
2100 Deurne
Tel: 03/345.24.20
E-mail: 
deurne@recht-op.be
www.recht-op.be

Recht-Op Jongeren
Turnhoutsebaan 152

2100 Deurne
Tel.: 03 217 43 70
E-mail: 
jongeren@recht-op.be
www.recht-op.be

Naar 
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Individuele 
ondersteuning

Recht-Op ondersteunt deelnemers in armoede om de mogelijkheid te bieden een bijdrage te 
leveren aan het projectwerk armoedebestrijding.  We zet maximaal in op het verhogen van 
autonomie van de deelnemers. We stimuleren een zo groot mogelijke participatie aan de 
samenleving en de activiteiten in de eigen buurt. 

Hiertoe bieden we individuele ondersteuning. We motiveren mensen om de nodige stappen 
te zetten.  We zoeken samen naar de meest geschikte diensten.  In het project “Als je hoofd 
vol zit” voert een eerstelijnspsycholoof (ELP) gesprekken rond psychische zorg. 

We merken het laatste jaar bovendien een  sterke stijging van het aantal 
bemiddelingsgesprekken met externe diensten.  Vooral de jeugdwerkers voeren heel wat 
telefoongesprekken om context te verklaren, om jongeren een tweede kans te bieden, om 
achtergrondinfo te krijgen over het traject dat de dienst voorstelt… 

Deurne Outreach project Jongeren Totaal

Individuele ondersteuning/
geregistreerde contacten

646 744 128 1518

* Waarvan gesprekken 
ELP

88 88

* Waarvan Toeleiding 96 80 22 198

* Waarvan ondersteuning 
e-inclusie op maat

50 28 78

Naar 
inhoud



6 criteria en 
armoedebestrijding in 
Verenigingen waar ar-
men het woord nemen

1. Armen verenigen zich
2. Armen het woord geven
3. Armen blijven zoeken

4. Werken aan maatschappelijke emancipatie
5. Werken aan maatschappelijke structuren
6. Dialoog en vorming organiseren

Individueel/empowerment
•	 Instuif
•	 Individuele onderste-

uning
•	 Vorming
•	 Participatie
•	 uitstappen - 
•	 vrijetijdsactiviteiten - 

buurtaanbod

Groepswerk/structurele 
aanpak armoedebestrijding
•	 Dialoogmethode AVA 

1996
•	 Projecten
•	 Partnerschappen/

netwerken
•	 Acties
•	 Taakgerichte groepen

Naar 
inhoud



Armoede is uitsluiting en isolement. We vinden het belangrijk dat 
mensen in armoede aansluiting vinden bij de samenleving.  We 
doen dit door de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan met 
gelijken. Voor de volwassenwerking organiseerden we 25 keer een 
instuif met telkens 15 tot 25 aanwezigen. Hier ervaren mensen 
dat ze niet alleen staan. In de jongerenwerking starten we meestal 
met een gezamenlijke maaltijd: het is een moment om de activiteit 
rustig te beginnen en te vertellen wat er de afgelopen week 
gebeurd is.

We stimuleren ook om zoveel mogelijk gebruik maken van het 
bestaande aanbod in de buurt en de stad. De instuif is een stap om 
ook op andere plaatsen ontmoeting en ontspanning te 
zoeken. Mensen moedigen mekaar aan, gaan samen op stap, doen 
vrijwilligerswerk. 

We organiseren ontspannende uitstappen die de groepsprocessen 
ten goede komen. Twee keer per jaar is er een ontmoeting waar 
de verschillende groepen van Recht-Op welkom zijn en waar ook 
gezinsleden en  het bestuur zijn uitgenodigd.  In 2015 waren er 
een 100tal mensen op de nieuwjaarsreceptie en 108 ingeschreven 
deelnemers op het zomerfeest.  

Ontmoeting
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Groep Deurne /
dienstverlening

Outreach project Jongeren Een Paar Apart Pretloketten Totaal

Basiswerk 103 145 46 84 700 1093

Basiswerk en 
structurele 

armoedebestrijding
40 10 15 38 30 103

Aantal deelnemers
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Activiteiten
Projectwerk

Activiteiten projectwerk Deelnames mensen in armoede

Jongeren
Forumtheater 31 307

Andere (Onderzoek/regionale bijeen-
komsten NTA)

7 31

cultuur

Cultuurparticipatie en VT 18 222

Vrijwilligersvergaderingen 38 173

Uitbouw VTloketten en cultuurpar-
ticipatie

29 304

Grondrechten

Dienstverlening 5 79

Huizen van het kind 12 145

Toegang GGZ 7 27

Focusgroepen/bevraging 15 115

Andere 21 129

186 1532
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Toeleiding outreach 
project
In het outreachproject hebben we toegeleid naar en bemiddeld met 
verschillende diensten

Inclusie / ontmoeting en ontspanning: buurthuizen, sport en vrije tijd, 
activiteiten in Dinamo,  Nederlandse les, YVCA, buurtsport, inloopteam, 
pretloket, occasionele kinderopvang, OC NOVA, Filet Divers, Kamiano, 
vakantieparticipatie, Armen tekort – buddywerking, 1 euro maaltijd, Dinamo 
Taaloor, Posthof, CCRIX ontmoetingsavond, trajectbegeleiding Fracarita, 
vrijwilligerswerk

Psychisch welzijn: huisartsen, de Wilg, psychiatrische ziekenhuizen UZA/ 
Gent/ Mortsel, Zorgbedrijf, Andante, VAGGA, CAW/CLG,  Dokters van de 
Wereld, Open Huis /focusgroep dementie, OCMW medische waarborg, 
Rode Kruis

Dienst- en hulpverlening: Sociaal verhuurkantoor, Huurdersbond, schuld-
bemiddeling, Xtra, vredegerecht,moeders voor moeders, sociaal infopunt, 
SOS Hamin, sociale kruidenier , OCMW, CAW wijkteams/dienst 
vluchtelingen /crisisopvang, arbeidstrajectbegeleiding
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Zoekrust.be
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In de jongerenwerking werden in 2015 63 groepsactiviteiten 
jeugdwerk georganiseerd met 850 deelnames (548 jongens – 315 
meisjes). Er werd gesport (bowling, zaalvoetbal, trefbal, baseball, 
poolen, netbal, minigolf, touwenparcours Outfort Hoboken, basketbal, 
zwemmen, dartstornooi, fitness.

We gingen op  culturele uitstap om ons voor te bereidien op ons eigen 
theaterproject: Tutti Fratelli, Papieren Jungle , CC RIx, Improcomedy 
theater, 450 jaar Stadhuis, circus, Urban Dance.

We aten samen en ontspanden ons in de eigen lokalen: koekjes 
bakken, gezelschapsspelen, kerst- en Haloweenfeest, driedaagse 
voorbereiden… 

Eind mei gingen we op 3 daagse met 21 deelnemers (14 J – 7 M).

Jeugdwerk
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Er waren 131 groepsuitstappen met 4411 deelnames. Er waren 63 duo-uit-
stappen

CC’ Deurne, Luchtbal, RIX, De Kern, Berchem, CO NOVA, Oude Badhuis, 
Rataplan, Tutti Fratelli, De Roma, EWT, Fakkeltehater, vzw Pardoen, de 
Singel,  Het Paleis, MadamFortuna, Theater Vonck, Noordtheater, Toneel-
huis, Arenbergschouwburg, Walpurgis, de Filharmonie, Opera Antwerpen, 
Kinepolis, UGC, Cinema Rix, Stadsschouwburg, Elcerlyc, Fotomuseum, 
MAS, Red Starline, KMSKA Provinciaal museum, Middelheim Museum.

Culturele uitstappen
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In 2015 werden in 3 wijken 27 pretloketten georganiseerd met 2094 bezoe-
ken (gemiddeld  77 per pretloket).

In 2015 is het aantal unieke deelnemers gestegen naar 700.  Dit  wil zeg-
gen dat er voor 700 mensen een deelnemersfiche bestaat (kennismakings-
gesprek +  een fiche met persoonlijke situatie en drempels) – zij schreven 
zich in voor & of meer uitstappen.

71 % van de deelnemers kan een  VT statuut aantonen.  Bij een groot deel 
van de anderen zijn er andere aanwijzingen over armoede (schuldbemidde-
ling – vervangingsinkomen maar nog niet door procedure VT statuut 
geworsteld).  

(2014: 500 unieke deelnemers – 2013 : 200 unieke deelnemers)

We organiseerden 84 uitstappen waaraan 1845 mensen in armoede aan 
deelnamen. De meeste mensen zetten hun eerste stap in het populaire 
genre (film, cinema, gekende commerciële  voorstellingen). Nadien wordt 
stap voor stap ingezet op smaakverbreding.  

Op het Kiel werd in CO NOVA gestart met een vrijetijdsloket.  Dit kwam in 
het najaar 6 keer samen met 117 bezoekers.  Hiervoor werden 5 vrijwil-
ligersvergaderingen georganiseerd met telkens een 10 tal vrijwilligers.

pretloketten in cijfers
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Inspiratiedag
Pretloketten
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Er werden 3 vormingsreeksen van telkens 3 sessies klantgeri-
cht onthaal gegeven aan onthaalmedewerkers en aan leiding-
gevenden van stad en OCMW ( link naar dia 8)

Verder werden 15 vormingsactiviteiten georganiseerd voor 455 
externen.  Hier waren 52 mensen in armoede bij betrokken.

Vorming

Deelnemers in 
armoede

Externen

15/01/2015 politiserend werken Kras vzw 30
20/01/2015 Vechten voor Morgen Levanto 3 15
02/02/2015 Vechten voor Morgen KDG 4 35
19/03/2015 Participatief Werken ‘t Salon (Brugge) 4
02/04/2015 Vechten voor Morgen Serviceclub 3 45
18/04/2015 Vechten voor Morgen Enterfestival 2 30
21/04/2015 Cultuurparticipatie verhogen met pretloketten Presentatie Pretloketten 12 54
02/05/2015 Vechten voor Morgen Zengroep 6 20
04/05/2015 Vechten voor Morgen AP Hogeschool 3 80
16/06/2015 Vechten voor Morgen Stedelijk Onderwijs 3 20
22/09/2015 Armoede en vwawn AP Hogeschool 2 25
27/10/2015 Focusgroep vorming aan mensen in armoede ArcheduC Vormingsinstelling 5 18
30/10/2015 Armoedebestrijding en participatie Hogeschool Amsterdam 2 24
03/11/2015 Armoedebestrijding en participatie EU project empowerment KDG 1 19
23/11/2015 Vorming armoede Jobcoaches De Ploeg en De Sleutel 3 13
24/11/2015 Workshop kinderarmoede Stad antwerpen Samen Leven 3 23
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