




“Samen STA-AN we ervoor” is het meerjarenplan van de netwerkorganisatie 
STA-AN voor de periode 2016-2019. STA-AN is de netwerkorganisatie van zes 
Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen: Centrum Kauwenberg, 

Recht-Op, Filet Divers, PSC Open Huis, Arm in Arm en Betonne Jeugd. 
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Armoede is een complex gegeven en wordt gekenmerkt door verhinderde toegang tot 
verschillende grondrechten tegelijk. Problemen of uitsluiting op één terrein 
versterken de moeilijkheden in andere levensdomeinen. Cijfers die het Mattheüseffect 
beschrijven, tonen aan dat burgers uit de middenklasse veel meer gebruik maken van 
sociale of corrigerende maatregelen, zelfs als die maatregelen in oorsprong bedoeld 
waren om armoede tegen te gaan1. 

Dat grote groepen geen gebruik (kunnen) maken van diensten en sociale maat-
regelen heeft te maken met een kloof die bestaat tussen de samenleving en die 
groepen. Deze kloof is een reële ‘missing link’ tussen de samenleving en de groep 
mensen die in armoede leeft en ligt aan de basis van inefficiënte maatregelen, van 
onbegrip en het steeds meer verspreide schulddenken.   

In het Algemeen Verslag over de Armoede2  werd om die reden gepleit om armen als 
partners in armoedebestrijding te beschouwen: door dialoog te organiseren tussen 
diensten/beleid en mensen in armoede kan de kloof tussen beide werelden over-
brugd worden en kunnen ze samen komen tot aanbevelingen die leiden tot efficiënte 
armoedebestrijding.  

INLEIDING

1

1 Cantillon Bea, Ghysels Joris, Dewilde Marjolein, De individualisering van de sociale zekerheid, tussen utopie 
en dwaling, in Revue belge de sécurité sociale,p. 241-258, 2009. 
2 Algemeen Verslag over de Armoede (1994). Rapport in opdracht van de minister van Sociale Integratie gere-
aliseerd door de Koning Boudewijnstichting ism ATD-vierde wereld België en de Vereniging van Belgische 
Steden en Gemeenten.  Brussel : Koning Boudewijnstichting.  



MISSIE 

STA-AN stimuleert en faciliteert de samenwerking van de Antwerpse verenigingen 
waar armen het woord nemen met het oog op het maximaliseren van hun doel. Het 
netwerk tracht zijn draagvlak en slagkracht te vergroten door samenwerking met 
andere partners in de armoedebestrijding. 

Een vereniging waar armen het woord nemen stimuleert het onderhandelingsgesprek 
tussen mensen die in armoede leven, de samenleving en het beleid.  Mensen in armoede 
komen samen in groep om te werken aan structurele veranderingen die hun levens-
kwaliteit verhogen.    

VISIE 

Armoede betekent uitsluiting op verschillende vlakken. Het is het ontbreken van kansen 
en het niet mogen en kunnen meedoen, er niet bij horen. Het is een uitsluiting die 
maakt dat je rechten niet gegarandeerd zijn. Minstens zo zwaar als de geblokkeerde 
toegang tot rechten is de confrontatie met sociale uitsluiting: de dagelijkse realiteit 
dat men op je neerkijkt, dat mensen weigeren om je als gelijkwaardig te zien en te 
behandelen, om je een plaats te geven, voor je op te komen: de ervaring dat je niet 
mag zijn wie je bent. Bovendien bedreigt uitsluiting steeds meer groepen waardoor 
armoede meer divers en meer gekleurd wordt. 

MISSIE EN VISIE
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Door de verantwoordelijkheid voor armoede eenzijdig bij mensen in armoede te 
leggen, riskeert men blind te zijn voor maatschappelijke uitsluiting. Armoede heeft 
immers in de eerste plaats een maatschappelijke oorzaak omdat de samenleving er 
niet in slaagt de rechten van mensen te verzekeren. 

Armoede is een moeilijk en complex probleem en de mogelijkheden waarover iedereen 
beschikt om het op te lossen zijn erg verschillend, en vaak ook aanvullend. Daarom 
is er nood aan solidariteit om samen aan de slag te gaan. Mensen in armoede samen 
met niet-armen, als partners: elk vanuit de eigen kennis, vaardigheden en ervaringen 
en met respect voor mekaar. 
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Sinds 2003 is er een Vlaams armoededecreet waarbinnen de verenigingen waar ar-
men het woord nemen die al enkele decennia aan de weg timmeren, erkend zijn. 
Samen met mensen in armoede bouwen zij expertise op: tientallen diensten doen 
beroep op de ervaring die in de verenigingen aanwezig is. VWAWN maken het verschil 
omwille van verschillende redenen: 

• VWAWN bieden kansrijke omgevingen waar mensen zich kunnen verenigen. Mensen 
in armoede ontmoeten elkaar, delen hun ervaringen, merken dat ze niet alleen staan 
met hun gevoel uitgesloten te worden. Door het contact met de anderen kunnen ze 
hun individuele ervaringen omzetten in gemeenschappelijke actiepunten en eisen. 
Men kan de krachten bundelen om iets te veranderen. Hierdoor ontstaat  
verbondenheid.  

• Verenigingen werken bottom-up. Acties en projecten starten in samenspraak en 
op vraag van mensen in armoede.  Zij worden betrokken in de verschillende  
stappen die in een project worden gezet en zijn mede-eigenaar van de  
vereniging.   

• Binnen de VWAWN krijgen mensen steeds nieuwe kansen. Ze vertrekken vanuit 
hun draagkracht. Ze investeren in hun mogelijkheden, vaardigheden en kracht 
opdat mensen meer in zichzelf gaan geloven en hun leven meer in handen  
nemen.  

• Mensen krijgen ruimte om het woord te nemen en het verhaal met elkaar te delen. 
Vanuit deze interne dialoog treedt men in dialoog met partners en instanties in 
de samenleving.   

• Soms gaan ze zelf aan de slag om uit te zoeken hoe het anders kan.  Dit kan leiden 
tot een nieuwe aanpak of een aanbod dat als pilootproject vorm krijgt.   

VERENIGINGEN WAAR 
ARMEN HET WOORD NEMEN: 
EEN EIGEN PLAATS IN HET MIDDENVELD
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• Wanneer het niet lukt om tot een dialoog te komen met (beleids)instanties  
grijpen verenigingen terug naar vormen van actie om de dialoog af te dwingen. 
Nog belangrijker vinden zij samen actie voeren om de bredere samenleving te 
sensibiliseren.  

De verschillende verenigingen werken met verschillende doelgroepen. Elke groep 
heeft zijn specifieke noden. Elke vereniging werkt een aanbod uit op maat van zijn 
doelgroep. Het netwerk STA-AN heeft de expertise in huis van verschillende groepen 
van mensen in armoede.  

Het onderscheid in doelgroepen bij de verschillende verenigingen wordt gemaakt bij 
de thematische projectwerkingen. Aangezien daar vertrokken wordt van de eigen ervarin-
gen van mensen in armoede, zijn herkenbaarheid en veiligheid belangrijk. Dat bereik je 
makkelijker in een homogene groep. De basiswerking van elke vereniging staat open 
voor alle mensen in armoede. 
 
Wat de groepen van de verenigingen gemeenschappelijk hebben, is hun financieel en 
sociaal precaire situatie. Bovendien worden verenigingen steeds vaker gecon-
fronteerd met mensen met psychische problemen en ex-psychiatrische patiënten. 

De netwerkorganisatie STA-AN kan armoede niet alleen bestrijden. Zoals haar voor-
ganger APGA werkt ze daarvoor samen met verschillende partners. STA-AN wil daarbij 
bewaken dat alle groepen van mensen in armoede daarbij vertegenwoordigd zijn (gen-
eratiearmen, dak- en thuislozen, mensen met migratieachtergornd,...). Indien niet bin-
nen de netwerkorganisatie, dan via partnerschappen die evolueren met de actualiteit. 
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OMGEVINGSANALYSE

De combinatie van risicofactoren met de demografische evoluties in de stad wijst 
erop dat het armoederisico in Antwerpen hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. 
Bovendien tonen verschillende cijfers dat de armoede in de stad de voorbije jaren is 
toegenomen en dat ze groter is dan in de rest van Vlaanderen. Zo is het aandeel lage 
inkomens bij de belastingaangiften groter in Antwerpen (18%) dan in andere steden 
en in vergelijking met Vlaanderen (15%). Deze inkomenskloof groeit. Verder is de 
armoede in de stad ongelijk verdeeld over de verschillende stadsdelen. Naast meer 
jongeren (-18) en meer ouderen (+60) evolueert Antwerpen naar een meerderheid 
van de bevolking met een migratieverleden.  

Tendensen die opvallen in de verenigingen waar armen het woord nemen:

• De complexiteit in de situatie van mensen in armoede neemt toe. Mensen heb-
ben een veelvoud van problemen die sterk verstrengeld zijn en waarbij de eigen 
impact tot verandering steeds vaker beperkt is. De groep die niet op zelfstandige 
wijze toegang vindt tot dienstverlening wordt groter.  

• De dienstverlening is vaak niet georganiseerd op het ontvangen van de grote  
diversiteit die leeft onder mensen in armoede. Bovendien komen mensen met 
migratieachtergrond systematisch discriminatie en racisme tegen.  

• De druk op inkomens stijgt: veel meer mensen moeten beroep doen op voedsel- 
bedeling, er is meer schuldbemiddeling voor overlevingskosten (wonen, water,  
energie, gezondheid, school). Vervangingsinkomens zijn onzeker. Jobs voor mensen 
met een lage scholing zijn er steeds minder en contracten zijn alsmaar korter. De 
woonsituatie legt een zware druk op inkomen en welzijn. 

• We zien steeds meer mensen met psychische problemen. Mensen verliezen 
perspectief en controle maar krijgen overal de boodschap dat ze hun  
verantwoordelijkheid moeten opnemen. Daartegenover staat dat hulpverlening 
sneller wordt afgebouwd.  
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• Mensen in armoede krijgen steeds meer de schuld voor hun situatie en worden 
geacht er zelf uit te geraken. Mechanismes van structurele uitsluiting worden 
miskend. 

• Er is een groeiende instroom van nieuwkomers die beroep doet op allerlei  
diensten en nood heeft aan inburgering, toeleiding en ondersteuning. De groep 
van mensen zonder wettig verblijf dikt aan zonder zicht op regularisatiemogelijk-
heden. Zij leeft vaak in extreme armoede en in een zeer kwetsbare situatie.  
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MOGELIJKHEDEN EN
UITDAGINGEN

Vanuit de directe en participatieve manier van werken heeft STA-AN een vinger aan 
de pols wat betreft veranderingen en trends die zich voordoen bij kwetsbare groepen 
in Antwerpen. De expertise die de VWAWN opbouwen omvat alle levensdomeinen 
aangezien ze vertrekt van de ervaringen van mensen in armoede.  

Een kracht van de VWAWN en van STA-AN ligt in het maatwerk dat ze leveren zowel 
bij de individuele begeleiding als bij de groepsprocessen. Dit zorgt ervoor dat mensen 
in armoede, die doorgaans geen plek vinden bij het bestaande aanbod, toch de weg 
vinden naar het aanbod van de verenigingen. 

De netwerkorganisatie geeft ad hoc advies inzake armoedebestrijding. Ook heeft 
zij een stem in adviesraden. Daarnaast wordt op bovenlokaal niveau samengewerkt 
met andere VWAWN en het Netwerk tegen Armoede.

Op vlak van uitdagingen moet gewerkt worden aan een goede kennisuitwisseling, 
opgebouwd in de verenigingen en STA-AN. Daarnaast moet aangetoond worden hoe 
de specialisaties en accenten binnen de VWAWN elkaar aanvullen en versterken. Zo 
komen de hiaten naar boven die STA-AN kan meenemen in de partnerschappen die 
ze opzet met andere actoren in de armoedebestrijding. De inhoudelijke keuzes die 
de verenigingen en STA-AN hebben gemaakt, moeten transparanter zijn voor  
partners en overheid. STA-AN moet zich in de toekomst meer inzetten om good  
pratices uit proefprojecten uit te dragen.  
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AMBITIES EN 
DOELSTELLINGEN 
2016-2019

Door samen te werken met partnerorganisaties werken de verenigingen waar armen 
het woord nemen aan een groter draagvlak en kan ingezet worden op een groter 
bereik. STA-AN zal hier een coachende en verbindende rol in spelen.  

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: SAMEN MET MENSEN IN ARMOEDE STREEFT 
STA-AN NAAR EEN ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID DAT BEANTWOORDT AAN DE 
NODEN VAN WIE IN ARMOEDE LEEFT. 

Operationele Doelstelling 1: STA-AN is het aanspreekpunt op vlak van armoedebe-
strijding en kennis van de doelgroep die samen met de doelgroep is opgebouwd.
 
Actie 1: STA-AN profileert zich in Antwerpen als aanspreekpunt op vlak van armoede-
bestrijding en kennis van de doelgroep via website, vormingen met mensen in  
armoede en projectdossiers van de verenigingen.  

Operationele Doelstelling 2: STA-AN levert een bijdrage in de ontwikkeling van de 
lokale wijkteams opdat deze optimaal beantwoorden aan de noden van mensen in 
armoede. 

Actie 1: De verenigingen leveren vanuit de projectwerkingen in hun wijk input op vlak 
van toegankelijkheid en aanbod.  

Actie 2: STA-AN volgt de ontwikkelingen stadsbreed op.   

Operationele Doelstelling 3: STA-AN realiseert in samenwerking met de stedelijke 
overheid de toegankelijkheid van cultuur /sport / vrije tijd voor mensen in armoede.  

Actie 1: STA-AN volgt de verschillende projecten van de Afsprakennota vrijetijds-
participatie mensen in armoede op . 
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Actie 2: STA-AN regisseert het integreren van de verschillende loketwerkingen vrije 
tijd tot een vrijetijdsloket. 
 
Actie 3: STA-AN ondersteunt de uitbouw van nieuwe loketwerkingen vrije tijd.  

Actie 4: Recht-Op trekt een pretloket op drie plaatsen in de stad en het project Een 
Paar Apart op het Kiel.    

Operationele Doelstelling 4: STA-AN zet een gezamenlijk project op om uitsluiting van 
mensen in armoede te voorkomen op vlak van  E-inclusie en digitale  communicatie.  

Actie 1: Centrum Kauwenberg trekt het project: organiseert lesmomenten, bouwt 
partnerschappen uit met de stad en anderen en leidt toe naar stedelijk aanbod. 

Operationele Doelstelling 5: STA-AN ontwikkelt en verspreidt een visie op partici-
patie, vrijwilligerswerk en activering.  

Actie 1: STA-AN brengt in kaart hoe in de VWAWN vrijwilligerswerk leidt tot meer 
vertrouwen, autonomie en een grotere betrokkenheid in de samenleving. 
 
Actie 2 : STA-AN toetst de gangbare ideeën rond participatie, activering en armoede-
bestrijding binnen de samenleving bij mensen in armoede.   

Actie 3 : STA-AN ontwikkelt en verspreidt de eigen kijk met betrekking tot dit thema.  

Operationele doelstelling 6: STA-AN  zoekt met concrete good practices  
antwoorden op de noden van jongeren op vlak van toekomstperspectief en verbinding 
met de samenleving.  

Actie 1: De jongerenwerkingen verspreiden kennis over de situatie van kinderen en 
jongeren in armoede en bouwen een netwerk uit dat kan inspelen op de concrete 
vragen van jongeren. 

Actie 2: STA-AN coördineert en ondersteunt de jongerenwerkingen.  

Operationele doelstelling 7: STA-AN stimuleert de diversiteit bij het bereiken van 
doelgroepen en manieren van werken.  
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Actie 1: STA-AN zet structurele samenwerkingen op met zelforganisaties of andere 
relevante partners om methodieken rond etnisch-culturele diversiteit gelieerd aan 
armoedebestrijding bij de partnerorganisaties te implementeren of aan te passen.  

Actie 2: De lidverenigingen passen hun methodieken aan om deze doelgroepen te 
betrekken in hun projectwerk.  

Operationele Doelstelling 8: Elke vereniging strijdt samen met mensen in armoede 
voor toegankelijke grondrechten: betaalbaar, kwaliteitsvol en beantwoordt aan de 
noden van mensen in armoede.  

Actie 1: Verenigingen focussen op volgende grondthema’s: gezondheidszorg en 
gezondheidspreventie,  geestelijke gezondheidszorg, dienstverlening, gezin en 
opvoeding, activering en onderwijs, wonen. 

Actie 2: STA-AN bevordert de samenwerking tussen de verschillende project-
werkingen en blijft alert voor problemen die tot nieuwe projectthema’s kunnen 
leiden.  

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: STA-AN VERGROOT HET DRAAGVLAK VOOR 
STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING IN  ANTWERPEN.  

Operationele doelstelling 1:  STA-AN vergroot het inzicht in de armoede-
problematiek en bevordert het respect voor mensen in armoede bij de publieke 
opinie.  

Actie 1: STA-AN organiseert ism partners jaarlijks een actie nav de internationale 
dag van verzet tegen armoede.  

Actie 2: STA-AN informeert burgers over armoede en de gevolgen ervan oa door 
vorming en sociaal artistieke projecten.  

Actie 3: De website van STA-AN is een informatiekanaal voor externen.  

Actie 4: STA-AN coördineert de diverse acties en de vragen van de pers.  
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Operationele doelstelling 2:  STA-AN werkt een gezamenlijk vormingsbeleid uit.  

Actie 1: STA-AN coördineert en kanaliseert de vragen van externen mbt vorming.  
Actie 2: STA-AN heeft een vormingsbeleid met afspraken over kwaliteitscriteria, prijs 
en prioritaire klanten.  

Operationele doelstelling 3: STA-AN vergroot haar netwerk.  

Actie 1: STA-AN zet structurele samenwerkingen op met relevante partners die aan 
armoedebestrijding werken.  

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: STA-AN BIEDT KANSRIJKE OMGEVINGEN WAAR 
MENSEN IN ARMOEDE BEGELEID WORDEN NAAR MEER AUTONOMIE EN AANSLU-
ITING BIJ DE SAMENLEVING. 

Operationele doelstelling 1: Elke vereniging organiseert een basiswerking waar 
mensen in armoede elkaar ontmoeten en begeleid worden naar meer autonomie en 
aansluiting bij de samenleving.  

Actie 1: Elke vereniging biedt een laagdrempelige plaats waar mensen in armoede 
rust en veiligheid vinden, waar ze ervaringen uitwisselen en een luisterend oor 
vinden. 

Actie 2: Elke vereniging ondersteunt mensen in armoede in hun stappen naar 
zelfredzaamheid en autonomie. Elke vereniging doet dit op maat en leidt daarvoor 
toe naar het bestaande aanbod. 

Actie 3: Elke vereniging verhoogt de participatie aan de samenleving door deelname 
aan sport, cultuur en vrije tijd te bevorderen. Ze doet dit via een eigen aanbod en 
door toe te leiden naar het bestaande aanbod.  

Actie 4: Elke vereniging biedt vorming die mensen in armoede kennis biedt om hun 
verbinding met de samenleven te vergroten.   

Actie 5: Elke vereniging is een plaats om te experimenteren met vrijwilligerswerk op 
maat van kwetsbare doelgroepen (verantwoordelijkheid, samenwerken).  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: STA-AN IS EEN GOED GEORGANISEERD 
NETWERK 

Operationele doelstelling 1: STA-AN faciliteert de uitwisseling en samenwerking 
tussen de verenigingen op verschillende niveaus en rond verschillende thema’s. 
Actie 1: STA-AN organiseert maandelijks een overleg tussen de coördinatoren van 
de VWAWN.  

Actie 2: STA-AN organiseert tweemaandelijks een overlegmoment tussen de 
werkers van de VWAWN, zowel bij de volwassenwerkingen, de vrijetijdswerkingen 
als de jongerenwerkingen.  

Actie3: STA-AN organiseert ad-hoc overlegmomenten met betrekking tot tot 
specifieke grondrechten.   

Operationele doelstelling 2: STA-AN coördineert een hechtere afstemming tussen 
de verschillende jaarplanningen van de verenigingen. 

Actie 1: STA-AN volgt het opstellen van de jaarplanningen van de verschillende 
verenigingen.  

Actie 2: STA-AN organiseert een jaarlijkse moment rond visie en inhoudelijke 
afstemming.  



Bijlage
STA-AN                                               
• Coördinatie en samenwerking armoedebestrijding, cultuurparticipatie en  

jongerenwerk
• Gezamenlijke projecten in de vwawn en externe partners 
• Regie vrijetijdsloketten
• Bewonersgroep STA-AN met sociale huurders die in armoede leven uit de ver-

schillende verenigingen

Kleur Legende

Projectwerk in een vereniging of trekker van een gezamenlijk project
Vereniging heeft een aanbod op niveau basiswerk, is partner met een andere or-
ganisatie of werkt mee aan dit project van een collega-vereniging 
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Centrum 
Kauwenberg

Open Huis Recht-Op
Deurne

Recht-Op
Kiel

Filet Divers Betonne
Jeugd

Locatie Antwerpen Antwerpen 
Noord Deurne Noord

Outreach op 
verschillende 
voedselbede-
lingspunten 
(Kiel en Deurne 
Centrum)

Antwerpen Antwerpen 
Centrum

Bereik Mensen uit de 
hele stad

Mensen uit de 
hele stad

Deurne en hele 
stad
Jongeren uit de 
hele stad

Kiel/Hoboken 
en Deurne

Mensen uit de 
hele stad

Jongeren uit de 
hele stad

Prioritaire
Doelgroep

Gezinnen:
- Ouders
- Alleenstaande 
ouders
- Jongeren
- Kinderen in de  
kinderwerking

Volwassenen 
met in het 
projectwerk 
een focus op 
ouderen

- Volwassenen
- Tieners en 
jongeren in de 
jongerenwerk-
ing

Volwassenen 
van diverse 
origine die 
geïsoleerd leven 
en geen verbind-
ing hebben met 
het reguliere 
aanbod

Mensen met 
een migratie 
achtergrond en 
met aandacht 
voor mensen 
met een precair 
statuut

- Tieners
- Jongeren
- Heel jonge 
ouders

Aanbod

- Instuif
- Huisbezoeken
- individuele 
Ondersteuning
- Groepswerk-
ing: Ervar-
ingsuitwisseling 
armoede en 
uitsluiting (5)
- 3 vrouwen-
groepen
- Mannengroep
- Vriendenkring 
(alleenstaande 
mannen +55j)
- Denkgroep
- Volkuniversi-
teit ATD - 4de 
wereldbeweging
- Gezinsuitstap-
pen
- Kinderopvang 
tijdens de vrou-
wengroep

- Cultuur: 
Maandelijks 
poëzienamidda-
gen en verhalen 
vertellen
- Project Poëzie 
in Verbeelding
- Cultuuruitstap-
pen
- Groeps-
weekend
- Film in cinema 
Klappei en in 
Open Huis
- Sport en bewe-
ging: wekelijks 
netbal, weke-
lijks zwemmen, 
wandeltochten,
fietstochten, 
kegelen, wii 
bowling, ijsber-
en, petanque, 
kubben.
- Ontmoeting: 
wekelijks inloo-
phuis, maan-
delijks ontbijt, 
maandelijkse 
planningsver-
gadering (Open 
Huis Raad), 
Bingo.

- Instuif
- Individuele 
ondersteuning, 
bemiddeling 
en toeleiding 
naar diensten, 
e-inclusie, 
ondersteuning 
op maat.
- Toeleiding 
Fonds Vakantie-
participatie
- Vormings-
activiteiten
- Netwerkverbre-
dende 
activiteiten,
- Pretloketten - 
Deurne Noord 
/ Deurne Zuid / 
Antwerpen 2060
- Culturele 
uitstappen en 
vrije tijd
- Cultuurcafés 
Rix
- Acties toeleid-
ing cultuur voor 
gezinnen met 
kinderen
- Sociaal artis-
tieke projecten / 
workshops
- Jeugdwerk

- Outreach
- Onder-
steunings-
gesprekken
- Toeleiding 
naar GGZ en 
naar diensten 
en organisa-
ties die het 
psycho-sociaal 
welzijn verho-
gen
- Psycho-edu-
catie: groep-
saanbod
- Aanbod eerste-
lijnspsycholoog
- Culturele uit-
stappen en vrije 
tijd: duo-uitstap-
pen en in groep
- vrijetijdsloket
- Netwerkverbre-
dende activite-
iten

- Sociale kruid-
enier
- Onthaal en 
ontmoeting-
swerking
- Nederlandse 
conversa-
tiegroepen
- Kookproject
- Filet Divers 
sport
- Ruilmuur
- Tweedehands
- Socio-culturele 
activiteiten
- Computerbe-
geleiding
- Samen in-
burgeren
- Moesproject
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PROJECTWERK ARMOEDEBESTRIJDING

Centrum 
Kauwenberg

Open Huis Recht-Op
Deurne

Recht-Op
Kiel

Filet Divers Betonne
Jeugd

1.2 
Bijdrage aan 
ontwikkeling 
lokaal 
dienstenaanbod

- Samenwerking in Deurne Noord 
en Zuid bij totstandkoming aanbod 
wijknetwerkteams
- Generalistisch aanbod
- Geestelijke gezondheidszorg
- Toegang cultuurparticipatie

1.3 
Toegankelijke
cultuur en vrije
tijd

Aanbod vrije 
tijd, sport en 
cultuur

Aanbod sport 
en uitstappen

Sociaal artistiek 
project

Pretloketten in 
Deurne Noord, 
Deurne Zuid 
en Antwerpen 
Noord

Uitbouw van 
concept loket-
werking vrije tijd 
ism. project-
werker STA-AN.

Een Paar Apart: 
cultuurpar-
ticipatie en 
netwerk-
verbreding

Loketwerking
vrije tijd

Aanbod sport 
en vrije tijd en 
projecten ism. 
Buurtsport en 
pretloketten

Aanbod vrije tijd 
en sport

Acties betaalbare en toegankelijke cultuur

A Kaart - Vrijetijdsfonds - Communicatie

1.4
E-Inclusie

CKB trekt
gezamenlijk 
project
E-Inclusie

Vorming en creëren oefenkansen

Samenwerking partners en toeleiden webpunten

1.5
Visie op 
participatie,
vrijwilligers-
werk en
activering

STA-AN coördineert en ondersteunt het uitwerken van een visie op vrijwilligerswerk dat leidt tot meer ver-
trouwen, autonomie en betrokkenheid op de samenleving.

1.6
Jongerenwerk 
en
toekomst-
perspectief

Kinder- en 
jongeren-
werking

Jongerenwerk-
ing
jeugdwerk en 
jeugdwelzijn

Jongerenwerk-
ing
jeugdwerk en 
jeugdwelzijn
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PROJECTWERK ARMOEDEBESTRIJDING

Centrum 
Kauwenberg

Open Huis Recht-Op
Deurne

Recht-Op
Kiel

Filet Divers Betonne
Jeugd

1.7
Diversiteit
stimuleren

Samenwerking 
met organisa-
ties die werken 
aan gezins- en 
opvoedings-
ondersteuning
(oa. met 
mensen
van andere
origine

Focusgroepen 
met groepen 
van andere 
origine nav.
projectwerk

Vrijwilligers-
engagement
in pretloketten 
verbreden naar 
mensen van 
andere origine

Samenwerking 
en beperkte 
ondersteuning
Ihsein

Outreachend 
werken op 
plaatsen waar 
personen van 
andere origine 
aanwezig zijn

Duo’s EPA met 
mensen van 
andere origine

Aanbod 
noodhulp, taal, 
integratie en 
inburgering, di-
enstverlening en 
vrijwilligerswerk 
/ projectwerk 
met mensen 
met precair 
verblijf

2.
Toegankelijke
Grondrechten

Gezin en 
Opvoeding

Project Gezins- 
en opvoedings-
ondersteuning
predagogisch
burgerschap

bewegings-
school

Speelinstuif

Themagroep:
opvoeding

Huizen van het 
kind

Huizen van het 
kind: onthaal,
generalistisch 
aanbod en 
cliëntpartici-
patie

Ondersteuning
tienerouders

Dienstverlening

Toegankelijk 
digitaal aanbod 
van de stad en 
andere diensten

Toegankelijke 
diensten voor 
senioren

Generalistische 
dienstverlening

Kwaliteitsvol 
onthaal

bijdrage aan de 
ontwikkeling en 
het verspreiden 
van het concept 
sociale kruid-
enier

Gebruikerspar-
ticipatie in het 
OCMW
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PROJECTWERK ARMOEDEBESTRIJDING

Centrum 
Kauwenberg

Open Huis Recht-Op
Deurne

Recht-Op
Kiel

Filet Divers Betonne
Jeugd

Gezondheid en 
preventie

Project 
tandzorg

Toegankelijke
GGZ

Gezondheid-
spreventie

Concept 
Eerstelijns-
psycholoog

Project
dementie

Psycho-
educatie

Onderwijs en 
opleiding

Kinderwerking: 
overgang naar 
het secundair 
onderwijs

Taaloefen 
kansen 
nieuwkomers

Activering

Jongeren: werk 
en opleiding

Forumtheater:
“Verboden 
Toegang”

Project VDAB 
taal op de 
werkvloer

Project 
activering

Wonen Woonvormen
senioren
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www.sta-an.be
info@sta-an.be

Tel 03 770 86 79
 

www.kauwenberg.be
info@kauwenberg.be

Tel 03 232 72 96
 

www.betonnejeugd.be
Kristof_daems@hotmail.com

Tel 0484 11 34 79
 

www.recht-op.be
info@recht-op.be
Tel 03 825 35 02

 
www.filetdivers.be
info@filetdivers.be
Tel 03 226 13 93

 
www.psc-openhuis.be

openhuis@cawantwerpen.be
Tel 03 272 25 61

www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/wat-
doen-we/projecten/arm-in-arm/

fatima.choukri@samenlevingsopbouw.be
Tel 03 235 19 80

Foto: C. Garmendia

V.
U.

 W
im

 B
ol

la
er

t -
 S

in
t-J

an
sp

le
in

 5
3 

- 2
06

0 
An

tw
er

pe
n


