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Dit werkingsverslag van 2013 geeft een korte blik op het werk dat 
het afgelopen jaar in Recht-Op werd verzet. We deden dit met 12 
collega’s (9.7 VTE) en de actieve inzet van meer dan 200 mensen in 
armoede en bondgenoten.  

2013 was een woelig jaar. In juni 2013 kregen de Antwerpse 
verenigingen waar armen het woord nemen bericht dat er gesnoeid 
wordt in de Antwerpse subsidies. Voor Recht-Op betekent dit een 
ontslag van 2 medewerkers snoeien in de werking. Eind 2013 namen 
we  met spijt en tranen afscheid van de deelnemers van de groep 
‘activering’. 
Ook de verwachtingen van de subsidiërende overheid evolueren. 
In 2014 verhuizen de projectwerkers ‘verbreding’ naar het Kiel om 
daar in te zetten op de problematische toegang tot geestelijke 
gezondheidszorg.  In een eerste fase zetten zij samen met 
vrijwilligers vooral in op toeleiding.  

In 2014 zullen we blijven investeren om als vereniging waar armen 
het woord nemen een plaats te zijn waar mensen in armoede de 
steun vinden om volwaardig burger te zijn in deze samenleving. Een 
plaats waar ze samen met anderen opkomen voor hun rechten en 
partner zijn in de armoedebestrijding.1 Welkom/



1.1 wat: armoedebestrijding in partnerschap /
Recht-Op is een Vereniging waar armen het woord nemen. We zijn erkend door de Vlaamse 
overheid omdat we werken volgens de 6 criteria van het armoededecreet (21 maart 2003). 

Armoede betekent in de eerste plaats uitsluiting op verschillende vlakken. Het is een uitsluiting 
die maakt dat de toegang tot sociale grondrechten niet gegarandeerd is. Armoede is een kluwen 
van problemen die met elkaar verbonden zijn. Armoede heeft een zichtbare kant maar heeft ook 
impact op beleving en zelfwaarde.  

In de samenleving zijn er veel drempels en mechanismen die armoede creëren en laten 
voortbestaan. We willen deze structurele drempels en belemmeringen niet alleen opsporen, 
maar ook blijvend bestrijden. We doen dit vanuit de ervaringen van mensen in armoede. Er 
bestaat een grote kloof tussen mensen in armoede en de samenleving. Deze kloof maakt dat 
partnerschap nodig is tussen mensen in armoede, diensten en het beleid om tot een effectieve 
armoedebestrijding te komen.

Recht-Op maakt deel uit van het Antwerps Platform Generatiearmen en van het Netwerk tegen 
Armoede. We hebben het afgelopen jaar met personeel en deelnemers intensief geïnvesteerd in de 
uitbouw van de nieuwe Netwerkorganisatie die de samenwerking van de Antwerpse verenigingen 
waar armen het woord nemen verder zal uitbouwen.

Filmpje armoedebestrijding



1.2 Doelgroep in beeld /
We richten ons op mensen die in armoede leven:
•	 Generatiearmen	die	opgroeiden	in		armoede	omdat	hun	

ouders evenmin kansen hebben gekregen. Deze groep leeft 
in isolement en ondervindt dagelijks de uitsluiting van de 
samenleving. Hun armoede is complex en heeft hun eigenbeeld 
aangetast. 

•	 Nieuwe	armen	die	omwille	van	omstandigheden	(ziekte,	
overlijden van partner, verlies job, …) in armoede terecht zijn 
gekomen.

•	 Mensen	in	armoede	met	een	migratieachtergrond	bereiken	we	
via een project ism zelforganisaties.

•	 Jongeren	die	in	armoede	opgroeien:	tieners	jonger	dan	18	en	
jongvolwassenen	ouder	dan	18	

•	 Tienerouders	
•	 Alleenstaanden,	gezinnen,	eenoudergezinnen

We werken met deze groepen in de verschillende deelwerkingen 
van onze eigen organisatie en in partnerschap met andere 
organisaties.



1.3 waar /

Recht-Op Kiel

Een Paar Apart / 
OC Nova

Recht-Op Deurne
Cultuurcafé/CC RIX

Pretloket - 
Antwerpen Noord

Recht-Op Jongeren

Pretloket - 
Deurne Zuid

Pretloket - 
Deurne Noord

Project verbreding/Ihsane

Deelwerkingen Recht-Op

Recht-Op op verplaatsing



2 Activiteiten/



2.1 Armoedebestrijding /
Alle activiteiten worden georganiseerd in functie van 
armoedebestrijding.  We vechten structuren aan die mensen in 
armoede uitsluiten. We pleiten voor een toegankelijk reguliere 
aanbod en niet voor aparte dienstverlening voor mensen in 
armoede. Soms betekent dit dat we zelf experimenteren om te 
tonen dat een andere aanpak tot betere resultaten kan leiden. 

Alle activiteiten gebeuren steeds in overleg met mensen in 
armoede. Zij ervaren waar het misloopt en kunnen het best duiden 
waar verbetering nodig is. 
Om dit mogelijk te maken, zorgen we voor de nodige omkadering 
opdat mensen zich kunnen engageren in een proces van 
armoedebestrijding.



2.2 Ontmoeten /
Leven in armoede maakt je wereld kleiner. Er is minder mogelijk, je hebt minder energie om zaken te ondernemen en weinig mensen 
zitten te wachten op jouw aanwezigheid. Recht-Op wil die wereld groter maken door mogelijk te maken.

Op Recht-Op Jongeren bieden we de jongeren een veilige plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze andere jongeren ontmoeten die het 
ook moeilijk hebben in het leven. Er is een laagdrempelig vrijetijdsaanbod met het oog op de verruiming van hun leefwereld en netwerk.  

De cultuurcafés en pretloketten fungeren als kader waarin ontmoeting tussen mensen in armoede en mensen die niet in armoede leven 
tot	stand	komt.	Mensen	vinden	er	bovendien	het	cultuuraanbod	op	een	overzichtelijke	manier	gepresenteerd.	Ook	andere	drempels	
m.b.t. cultuurparticipatie worden aangepakt. 

De volwassenen kunnen tijdens de instuif terecht voor een tas koffie, een luisterend oor, informatie of het gebruik van de computer. Het 
is tevens een moment waar ze andere groepsleden ontmoeten en beter kunnen leren kennen. Voor nieuwe mensen kan het een eerste 
laagdrempelige kennismaking zijn met de werking. 

Door de ontmoeting met anderen zien deelnemers dat ze niet de enigen zijn bij wie het moeilijk loopt. Ze herkennen aspecten van hun 
situatie bij anderen. Dit werkt verbindend.



2.3 Werken in groep/
IIn het projectwerk komen we in groep samen om armoede te bestrijden en de 
toegankelijkheid van de grondrechten aan te pakken. We komen op regelmatige 
basis samen en werken aan thema’s die de groep gekozen heeft. Deze thema’s 
hebben steeds te maken met de moeilijke omstandigheden waarin mensen in 
armoede leven en die ze veranderd willen zien. We delen ervaringen en zoeken 
oplossingen waar ook anderen beter van worden.  
Het groepswerk biedt ondersteuning en kracht om het leven terug in eigen 
handen	te	nemen.	Mensen	komen	uit	hun	isolement,	versterken	zichzelf	en	elkaar.



2.4 Individuele Ondersteuning /
Mensen	in	armoede	hebben	het	gevoel	dat	ze	nergens	echt	terecht	kunnen	met	hun	verhalen,	vragen	en	problemen.	Ze	staan	er	
vaak alleen voor. 

Recht-Op is geen hulpverlenende organisatie.  Om engagement in de vereniging mogelijk te maken, biedt Recht-Op 
ondersteuning op maat voor de deelnemers.  We zoeken samen naar bestaande hulpverleningsdiensten, organisaties en 
instanties waar ze met hun vraag terecht kunnen. We steunen hen in het vergroten van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. 

Deze contacten houden ons alert voor nieuwe tendensen en problemen waar mensen in armoede mee geconfronteerd worden. 



2.5 Vorming/
Het gebrek aan kennis over wat het betekent om in 
armoede te leven, maakt dat veel dienstverlening niet 
beantwoordt aan de noden die mensen in armoede hebben. 
Goedbedoelde acties missen hun doel of bereiken niet 
de juiste mensen. We geven daarom samen met mensen 
in armoede vorming op verschillende plaatsen. Die 
vorming kan gaan over de beleving van armoede, over het 
projectthema waarmee de groep aan de slag is of over het 
meer toegankelijk maken van diensten voor mensen in 
armoede.

2013
De jongerenwerking leverde met zijn film en inbreng in 
het pedagogisch pakket een belangrijke inbreng in het 
project “Heb je ze alle vijf”.  Dit vormingspakket met 
toneelvoorstelling heeft de ambitie om in de komende 5 
jaar 30.000 leerlingen uit uit de eerste en tweede graad van 
het secundair onderwijs te bereiken.

De deelnemers van een Paar Apart gingen op 
mysteryshopping in de provinciale musea.  Nadien 
boden	Recht-Op	en	de8	in	3	sessies	vorming	aan	de	
museummedewerkers over armoede, diversiteit en 
cultuurparticipatie.



3 Onze Expertise/



3.1 Armoedebestrijding met mensen in armoede/
We hebben in ons projectwerk ervaring opgebouwd om samen met mensen in 
armoede aanbevelingen te ontwikkelen die leiden tot effectieve veranderingen in 
diensten, organisaties en het beleid..

Tijdens de groepsbijeenkomsten wisselen we ervaringen uit, brengen we 
in kaart wat goed loopt en waar knelpunten de toegang tot sociale rechten 
bemoeilijken. We gaan  in gesprek met organisaties en het beleid. We zoeken 
uit hoe reglementering en wetgeving er uitziet, waar ruimte is tot verandering 
en met welke partners we kunnen samenwerken om deze verandering te 
bewerkstelligen.   



3.2  Empowerment & Participatie /
Uitgangspunt van alle acties is dat mensen in armoede terug 
greep krijgen op hun eigen leven en hen te versterken om hun 
plaats in de samenleving te verwerven.
We stellen emancipatie voorop. We geven mensen een stem op 
verschillende niveaus: in hun eigen leven, in het projectwerk, 
in de armoedebestrijding, in de eigen organisatie. We doen dit 
door voortdurend naar maximale én haalbare deelname van 
mensen	in	armoede	te	zoeken.	Mensen	in	armoede	denken	
mee, handelen mee, sturen mee als echte en evenwaardige 
partners. We zien de grenzen hiervan, maar deze zijn 
bespreekbaar en veranderbaar. De ploeg van betaalde krachten 
werkt op die manier ‘samen met mensen in armoede’ aan een 
sociaal rechtvaardige samenleving.

Voor Recht-Op is dit de core business. We ondervinden 
dagelijks welke straffe inzichten mensen in armoede 
hebben m.b.t. hun situatie en de noodzakelijke oplossingen. 
Het is belangrijk dat ook anderen dit horen, niet in het 
minst mensen die kleine en grote veranderingen kunnen 
doorvoeren. Daarom laten we mensen in gesprek gaan met 
hulpverleners, leerkrachten, zorgverstrekkers, werkgevers, 
beleidsmedewerkers, politiekers, … Als mensen in armoede zelf 
zaken benoemen en aankaarten, gaan er vaak ogen open.



3.3 Maatwerk/
Samenwerken met mensen in armoede vereist maatwerk. Recht-Op biedt maatwerk door zorg of een 
springplank te bieden op de juiste momenten.  
Niettemin is de vereniging ook een thuis waar mensen zich vertrouwd en welkom voelen. Voor sommige 
mensen is het een laatste plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen en waar ze de hulp (durven/mogen) vragen 
die nodig is. Werk, ontspanning, vertrouwen, formele en informele momenten wisselen af. We werken 
doelgericht, gestructureerd en ieder neemt zijn engagement ernstig.  



3.4 Innovatie & Methodiek verspreiding /
We zijn een flexibele organisatie en houden met onze vereniging de vinger aan de pols. We vangen op 
waar nieuwe noden en problemen ontstaan, waar door verschuivingen bij het beleid of in het aanbod 
mensen het hardst getroffen worden door uitsluiting.  We gaan op zoek naar de meest efficiënte 
aanpak om nieuwe groepen te bereiken, om resultaten te boeken of om met experimenten te tonen hoe 
een meer gepast aanbod mogelijk is.  We verspreiden de opgedane kennis bij andere organisaties.  

 Verbreding naar groepen met een migratieachtergrond
 We werkten samen met Ihsane	een	organisatie	voor	mensen	van	Marokkaanse	achtergrond	om	

op andere plekken waar mensen in armoede samen komen een aanpak te introduceren die hen 
versterkt in hun positie in de samenleving.

 De pretloketten 
 Een cultuurloket is een mobiele rondreizende infostand bemand met deelnemers uit onze 

cultuurprojecten die hun ervaring aan de man brengen.  Zij doen goesting krijgen, geven informatie 
over voorstellingen en het reserveren van tickets.  We geven eveneens informatie over de A-kaart 
we maken maandmenu’s met groepsuitstappen en er zijn groepsbindende activiteiten 

	 Mensen	die	liever	individueel	op	stap	gaan	kunnen	indien	nodig	hulp	krijgen	bij	het	bestellen	
van tickets / zoeken van gepast aanbod. Er is oog voor mensen die nood hebben aan meer 
ondersteuning, indien nodig worden zij toegeleid naar de groepswerkingen. 

 Voor de vrijwilligers wordt maandelijks coaching voorzien door de projectwerkers.
 Ondertussen is het idee opgepikt door de stad Antwerpen en gaan we vanaf 2014 samenwerken om 

vrijetijdsloketten op te richten

 De duomethodiek 
 We zenden al jaren duo’s van mensen in armoede met mensen die niet arm zijn op culturele uitstap.  

Doel van deze “gearrangeerde ontmoetingen” is om de beperkte sociale netwerken van mensen in 
armoede te verruimen en culturele drempels te overwinnen.  In 2013 bereidden we een trefdag voor 
van de ondertussen tientallen maatjes- en buddyprojecten om samen de krachten te bundelen. 

 Samen met Samenlevingsopbouw werkten we aan een beschrijving van onze aanpak: het moet het 
startpunt worden om een breed netwerk uit te bouwen waar we kennis en ervaringen kunnen delen.

Download



Met	onze	themawerkingen	willen	we	veranderingen	bewerkstelligen	die	de	grondrechten	en	
dienstverlening voor iedereen toegankelijk maken en die leiden tot een vermindering van de 
armoede. We vertrekken van ervaringen van de groepsleden en verbreden die met input van andere 
groepen. We gaan in gesprek met diensten en het beleid. We denken na hoe het anders kan.  We 
proberen het aanbod uit, we experimenteren met nieuwe methodes.  

4 Projectwerk/



4.1 Activering /

Veel mensen in armoede willen werken maar geraken ondanks 
inspanningen (opleidingen, ondersteuning door trajectbegeleiding) niet 
aan langdurig werk. 

Met	de	groep	activering	maakten	we	kennis	met	verschillende	diensten	
die ondersteuning bieden in de zoektocht naar werk: werkwinkel, werk- 
en welzijnstrajecten van VDAB, GTB. Dankzij deze ontmoetingen kregen 
we een duidelijk zicht op good practices en struikelblokken.  Voor enkele 
mensen uit de groep werden nieuwe perspectieven duidelijk. 

We werkten samen met verschillende partners: 
•	 Knelpuntennota	‘Werkzoekenden	over	VDAB’	–	samen	met	

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Bespreking met VDAB 
Antwerpen op 9/12/2013 

•	 ‘De	weg	naar	werk’	–	filmpje	samen	met	Samenlevingsopbouw	
Antwerpen Stad over moeilijkheden bij solliciteren.

 Bespreking met VDAB en brede verspreiding       
•	 ‘Dossier	invaliditeit	en	maatschappelijke	participatie’	–	samen	met	

het Netwerk tegen Armoede en Grip.  
 Bespreking op verticaal overleg (kabinetten Welzijn, Werk en Sociale 

Economie)  van 29/11/2013 en bijdrage op hoorzitting Vlaams 
parlement commissie economie 12/3/14)

•	 Acties	en	nota	van	het	Netwerk	tegen	armoede	bij	de	sluiting	van	de	
werkwinkels 

•	 Toegankelijkheid	van	hun	dienstverlening	voor	mensen	in	armoede	–	
gesprekken met ABVV



4.2 Dienstverlening /
Er bestaat een missing link tussen de noden van 
mensen in armoede en de huidige organisatie van het 
hulpverleningslandschap. Het aanbod is te versnipperd, waardoor 
de toegang voor mensen in armoede niet gegarandeerd is. 

We analyseerden met onze groep de problemen door 
focusgroepen te organiseren en bezoeken af te leggen aan 
verschillende diensten (oa Stichting Vraagwijzer in Nederland).

We namen actief deel aan het Vlaams project pro-actief handelen 
en onderbescherming die op Antwerps niveau de Sociaal 
Infopunten onder de loep namen:
•	 Interviews,	focusgroepen,	dialooggroepen
•	 Voorstelling		verbeteracties	voorgesteld	aan	het	beleid	
(OCMW,	Stad	Antwerpen/Samen	Leven/Districts-en	
Loketwerking/Kabinet Sociale zaken, Directie Zorgbedrijf)

We werkten mee aan wetenschappelijk onderzoek.
We organiseerden een denknamiddag over toegankelijke 
dienstverlening waarbij relevante aanbieders uit het Antwerpse 
Welzijnsveld aanwezig waren.

We concludeerden dat er nood is aan een generalistisch aanbod 
om de toegang te verzekeren van kwetsbare doelgroepen. Dit 
aanbod is aanvullend op de bestaande specialistische diensten. 
In 2014 zetten we in  op het concretiseren van deze aanpak in de 
nieuwe Huizen van het Kind.



4.3 Tienerouders /

Recht-Op jongeren werkte in de periode maart 2012/ zomer 2013 met een tiental jonge ouders tussen 
16	en	26	jaar	rond	het	thema	ouderschap.		Met	het	project	boden	we	een	antwoord	op	de	nood	van	jonge	
ouders aan een plek waar ze  gewoon even jong konden zijn maar waar ze ook terecht kunnen voor een 
babbel, met hun verhalen en vragen.  We lieten met het project de stem horen van deze jonge ouders.

Het project was gebouwd rond 3 pijlers:
•	 Het	verenigingen	van	jonge	(toekomstige)	ouders	die	in	armoede	leven 

We organiseerden een tiental groepsbijeenkomsten en activiteiten en gingen samen op weekend. 
•	 De	jongerenwerker	als	brugfiguur 

Vanuit de vertrouwensband met de jongerenwerker lukte het om jongeren toe te leiden naar 
verschillende diensten en organisaties.  Er waren tientallen gesprekken en huisbezoeken. We bleven 
de situatie opvolgen zowel bij de ouders als bij de hulpverleners.

•	 Een	klankbordgroep 
We brachten een dialoog op gang tussen de jonge ouders en de professionelen die dienstverlening 
bieden aan (jonge) ouders in armoede 

Download



4.4 Verbreding/
Recht-Op Deurne organiseerde een traject  
om eigen deelnemers solidair te maken 
met armen van allochtone origine. We 
hadden verschillende vormingssessies met 
Motief	rond	beeldvorming	en	weerstanden	
en rond levensbeschouwing en we gingen 
op moskeebezoek.
We maakten kennis met enkele 
organisaties en gingen een samenwerking 
aan met Ihsane.  Vanuit onze werking 
coachten we de vrijwilligers van deze 
groep om samen met hun deelnemers in 
te zetten op armoedebestrijding die verder 
reikt dan het oplossen van individuele 
probleemsituaties  In dit externe traject 
werden deelnemers uit onze eigen groep 
als ervaringsexpert ingezet.
In het najaar werkten we samen aan een 
actie om ons op de Brusselse en Antwerpse 
dag van verzet zichtbaar te maken als 
partners.
In het najaar organiseerden we met beide 
groepen nog 3 gezamenlijke activiteiten 
waarbij de leuze ‘één strijd tegen armoede’ 
centraal stond.



4.5 Cultuur/
We zetten al jaren in op de verhoging van cultuurparticipatie voor mensen die 
in	armoede	leven.		Mensen	in	armoede	zijn	geneigd	om	te	besparen	op	vrije	
tijd, ze gunnen zich het recht niet om te genieten, cultuur is niet voor hen 
weggelegd.	Met	onze	projecten	overtuigen	we	mensen	in	armoede	en	diensten	
die hulpverlening aanbieden van de kracht die  cultuur kan bieden om even aan 
niets anders te denken, om anderen te ontmoeten.  

•	 Laagdrempelige	ontmoetingsplaats	met	overzichtelijke	info	over	cultuur-	
en vrijetijdsaanbod, het betaalbaar aanbieden van cultuur en vrije tijd : 
cultuurcafés, pretloketten

•	 Laagdrempelig	cultuuraanbod	voor	mensen	in	armoede:	cultuurcafé’s,	duo-
uitstappen en groepsuitstappen 

•	 Ambulant	project:	promotie	van	cultuur	bij	diverse	diensten	
•	 A-kaart:	inzetten	op	sociale	karakter	van	de	Akaart,	promoten	van	de	kaart	

bij gebruikers,  Aandringen op verruiming van het aanbod  met partners en 
beleid 

“Cultuur heeft iets aanlokkelijks, iets aantrekkelijk.  Je kan er veel dingen in 
ontdekken die je nog niet kende. Bovendien krijg je echt het gevoel er bij te horen.“



4.6 Netwerkverbreding/
Mensen	in	armoede	kennen	meestal	andere	mensen	in	armoede.	Een	eenzijdig	netwerk	maakt	je	wereld	kleiner.	We	willen	
mensen meer kansen bieden door hen in contact te brengen met mensen die niet in armoede leven. Ook voor mensen die niet 
arm zijn, is het verrijkend om hun leefwereld te verbreden.  Omdat spontaan contact niet vanzelfsprekend is, arrangeren we 
ontmoetingen tussen beide groepen. Per twee op culturele uitstap biedt het perfecte alibi voor ongedwongen ontmoetingen 
met positieve bijwerkingen.

In de duomethodiek staan vrijwilligheid en gelijkwaardigheid centraal.  De projectwerker leidt de duo’s in goede banen en 
stuurt bij als er ongelijkheid in de relatie sloopt.  

“Dankzij een Paar Apart heb je de kans om mensen beter te leren kennen.  Er wordt geen stempel op gedrukt, je mag jezelf zijn 
op een gezellig avondje uit met z’n twee.  Cultuur wordt zo een manier om erbij te horen”



5 In De Kijker/



5.1 Dialoog/
We delen onze bevindingen en aanbevelingen met diensten, wetenschap en 
beleid.
We doen dit door het leveren van bijdragen op studiedagen.
Samen met ‘Stoparmoede.nu’ gaan we n.a.v.. verschillende acties 
(dienstverlening, werk, armoede) samen met onze partners het gesprek aan met 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad.  

We nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek 
•	 ‘Analyse	van	organisatie	van	het	eerstelijnswelzijnswerk	in	een	

grootstedelijke context’ vanuit het Steunpunt voor Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin en KU Leuven  

•	 ‘Tussen	centrum	en	periferie:	een	mixed	methods-onderzoek	naar	de	
integratie	van	netwerken	tussen	hulpverleningsorganisaties’	Oases	–	Peter	
Raeymaeckers

Er was verschillende keren overleg met VDAB.

We organiseerden samen met UA/OASES een denknamiddag over toegankelijke 
dienstverlening met het Antwerpse welzijnsveld.

We nemen deel aan verticaal overleg armoededecreet (economie, welzijn, 
cultuur, jongeren). 



5.2 Publicaties/
Brochure: Iedereen recht op cultuur : over het recht op cultuur en het gebruik van de A-kaart
Promotie van de brochure bij cultuurhuizen en sociale partners 

Brochure: Jonge ouders 
Toonmoment	en	lancering	brochure	(met	Uit	de	Marge	en	Lejo	Teens)		

Download
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5.3 Film /
‘Vechten voor morgen’ is een 
documentaire van Recht-Op 
Jongeren	en	anderewereldfilms.	
Vijf jongeren vertellen openhartig 
over hun dagelijkse gevecht tegen 
armoede en hoe gemakkelijk ze 
veroordeeld worden. Ze vinden 
steun bij elkaar dankzij de 
jongerenwerking van Recht-Op. Een 
verhaal over vooroordelen, weinig 
kansen, dromen. Ze noemden het 
‘Vechten voor morgen’.

‘De weg naar werk’ 
samen met Samenlevingsopbouw 
maakten	we	een	kort	filmpje	over	de	
problemen die mensen in armoede 
ondervinden bij het solliciteren.

Dienstverlening loketten
In	2013	werd	het	materiaal	(film	en	
audio) dat de groep dienstverlening 
heeft gemaakt gebundeld tot een 
vormingspakket en online gezet.

Trailer	“Vechten	Voor	Morgen” Vormingspakket Trailer “De Weg Naar Werk”



5.4 Media /
We willen de samenleving blijvend wakker schudden door het thema armoede geregeld aan te 
kaarten in de verschillende media. Het zijn steeds de leden die hun stem laten horen.

We waren als organisatie of met onze deelnemers dit jaar (2013)  met interviews en artikels 
aanwezig in:

-	 Humo	:	12/2	–	jongeren	en	armoede	
- Radio 1 : 26/2 - opening pretloket
- Gazet van Antwerpen : 24/2 / opening pretloket
-	 De	Standaard	:	19/4	–	Met	armoedebestrijding	stop	je	niet	na	één	jaar	(project	tienerouders)	
- VRT-nieuws : 13 oktober dag van verzet tegen armoede /Brussel 

Pretloket - GVA

Humo

Pretloket - Radio 2

De Standaard



6 2013 in cijfers/



6.1 bereik en vrijwilligers /
Deelwerking Mensen in armoede Mensen niet in 

armoede
Vrijwilligers	(Arm/
Niet Arm

Groep 
Dienstverlening

34

Groep Verbreding 15/10 4/3
Groep Activering 25
Jongerengroep 60 15/8
Project 
TIenerouders

16

Een Paar Apart 25 25 5/2
Pretloket 250 75 20/10



6.2 Activiteiten/

 1302 geregistreerde contacten individuele ondersteuning waarvan minsten 70 huisbezoeken 

	 739	groepsactiviteiten	met	8075	deelnames	van	mensen	in	armoede:	

Activiteit Aantal Aantal deelnames 
mensen in armoede

Projectwerk armoedebestrijding 312 2768
Toeleidingsactiviteiten naar regulier aanbod 52 244
Vormingsmomenten voor mensen in armoede (energie 
besparen, moskeebezoek, omgaan met uitsluiting, ...)

16 113

Vormingsmomenten voor externen met mensen in 
armoede

12 210 externe deelnemers

Cultuurcafés 27 621 & 1515 externen
Pretloketten 24 1140
Culturele uitstappen 74 1402
Ander aanbod basiswerk(instuif, ontspanning, 
ondersteuning, uitwisseling, ...)

222 1787



6.3 Netwerken & Partners/
We slagen bruggen tussen organisaties en stimuleren samenwerking.  
- Structurele samenwerking met OC Nova, CC Deurne en De Roma voor de cultuurcafé’s. 
- Samenwerking met Samenlevingsopbouw in verschillende wijken rond verschillende projecten: pretloketten, Nova op stap, project VDAB.
- Samenwerking met de provinciale musea : een traject van prospectie, vorming en terugkoppeling aan de hand van de brochure 

‘Iedereen recht op cultuur’. 
- Samenwerking met organisaties die mensen met een migratieachtergrond samenbrengen: Ihsane, Ikram, Arm in arm.
- Samenwerking met het Toneelhuis: toeleidingsactie (workshop, rondleiding, voorstelling) en  vorming voor het personeel.
-	 Samenwerking	met	het	welzijnsaanbod	in	Antwerpen:	CAW	Antwerpen	(focusgroep),	OCMW	(vorming),	OCMW,	districts-	en	

loketwerking, CAW, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw ( project proactief handelen en onderbescherming)

Samenwerking met het Netwerk tegen Armoede (verticaal overleg armoede voor de beleidsdomeinen jeugd, cultuur, werk en sociale 
economie, welzijn) en met de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen  

Samenwerking met wetenschappelijke onderzoek.



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
www.recht-op.be
E-mail: jongeren@recht-op.be
www.recht-op.be

Doe een gift
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	vermelding	“	Recht-Op	/102	“
Vanaf	40	euro	per	jaar	wordt	een	fiscaal	attest	afgeleverd.
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