
 

DINSDAG 7 MAART 2017 
& DINSDAG 21 MAART 2017 
 

 in het repetitiehuis van Het Toneelhuis  

Tweedaagse armoede-vorming  
voor (Antwerpse) vrijetijdsaanbieders 
 

 

 

Antwerpen heeft een rijk vrijetijdsleven, een divers jeugdwerkaanbod, een gevarieerd sportaanbod, een 

bruisende vrijetijdssector.  Dit ruime aanbod aan vrijetijdsactiviteiten bereikt echter niet iedereen, een 

groep mensen valt al te vaak uit de boot. 

 

Nochtans is kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving belangrijk voor iedereen, ook voor mensen in armoede.  

Vrijetijdsparticipatie is een laagdrempelige vorm van maatschappelijke participatie en zorgt op die manier 

voor integratie, zelfontplooiing, rust en volwaardige deelname aan de samenleving.  

Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen hebben een lange traditie in het verwezenlijken 

van het recht op vrije tijd. Via vrijetijdsloketten, duo-methodieken, dialoog met beleidsmakers of 

uitwerken van eigen aanbod zetten ze zich in voor het realiseren van vrijetijds- en cultuurparticipatie voor 

mensen in armoede. 



Tijdens deze tweedaagse armoede-vorming ligt de nadruk op dialoog met mensen in armoede zelf en  

inzicht in de complexiteit van armoede. We bekijken ook samen hoe een visie op armoede best wordt 

ontwikkeld en zoeken naar handvaten om binnen de eigen organisaties aan de slag te gaan.  

Deelnemers krijgen inzicht in de leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis en krijgen de 

kans te reflecteren over de eigen ervaringen. De verenigingen inspireren met verschillende voorbeelden 

en concrete acties.  

PROGRAMMA  
De eerste dag is opgebouwd rond de ervaringen van en de dialoog met mensen in armoede zelf. 

Deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun beleving van cultuur en 

vrijetijd. De bredere context van armoede komt aan bod. 

De tweede dag gaat concreter in op drempels die mensen in armoede ervaren bij vrijetijdsparticipatie en 

hoe je die als organisatie kunt aanpakken. De nadruk ligt op een duurzame visie op armoedebestrijding en 

het vermijden van eenmalige acties. Uitwisseling en goede voorbeelden vormen een belangrijk onderdeel 

van deze dag  

VOOR WIE  
De vorming staat open voor medewerkers van erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties, 

vzw’s, vrijetijdsdiensten, sportorganisaties, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, 

cultuurbeleidscoördinatoren en bovenlokale cultuuraanbieders zoals musea. Zowel beleids-,praktijk- als 

publieksmedewerkers zijn welkom, maar er wordt een minimale kennis van de praktijk verwacht. 

WAAR & WANNEER  
Dinsdag 7 maart van 10u tot 16u 

Dinsdag  21 maart van 10u tot 16u 

De vorming gaat door in het repetitiehuis van het Toneelhuis, Leopoldstraat 31A in Antwerpen 

(bereikbaar met openbaar vervoer)  

PRAKTISCH & INSCHRIJVEN  
- 150 euro per deelnemer voor 2 dagen, inclusief broodjeslunch. U ontvangt een  factuur. 

- Maximum 20 deelnemers.  

- De vormingsdagen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. U schrijft in voor het hele traject. 

Inschrijven via thijs.callens@sta-an.be voor 1 februari 2017.  

 

vorming gegeven in samenwerking met :  

 

 


