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Recht-Op  is erkend als vereniging waar armen 
het woord nemen. We werken hiervoor volgens 
de 6 criteria van het armoededecreet: 

 Mensen in armoede verenigen zich
 Mensen in armoede nemen het woord.
 Werken aan maatschappelijke emancipatie
 Werken aan maatschappelijke structuren
 Dialoog en vorming
 Mensen in armoede blijven zoeken

We brengen mensen samen in groep om te 
werken rond toegankelijke rechten en diensten. 
Onze thema’s zijn dienstverlening, partnerschap 
in onderwijs, toegang tot psychische hulp (voor 
jongeren) en cultuurparticipatie. 



• Projectwerk Dienstverlening –
de Gryspeerstraat 86A – 2100 
Deurne

• Projectwerk Partnerschap in 
onderwijs  – Hendriklei 19 –
2660 Hoboken 

• Jongerenwerking – Krugerstraat 
232 – 2660 Hoboken 

• Pretloket – cinema Rix –
‘t Pleintje

• Sociaal artistiek 
participatieproject Thuis in de 
Stad – BLOC 2030 



Nieuwe 
mensen 
blijven
zoeken

Zoals elk jaar zijn er in 2022 mensen vertrokken: ze gingen
naar een opleiding, volgden een cursus Nederlands of ze 
vonden werk. Door de hele coronacrisis was het moeilijk 
voor nieuwe mensen om in te stappen.

We hebben in 2022  dan ook ingezet op het zoeken naar 
nieuwe groepsleden : we gingen op bezoek in 
voedselbedelingen, bij diensten uit de buurt, 
zorgleerkrachten in scholen …



Partnerschap in onderwijs 

De oudergroep van het Kiel maakte dit jaar Open Kaart, 
een kaartenspel om in en met scholen het gesprek aan te 
gaan over hoe de school samen met de ouders kan 
werken aan gelijke onderwijskansen.

Op een inspiratiedag stelden we ons materiaal voor dat in 
scholen het gesprek over leefwereld, referentiekader en 
partnerschap kan losmaken.
https://www.recht-op.be/thema-s/11-paginas/194-onderwijs

Uit de feedback van organisaties en scholen die het 
materiaal gebruikten weten we dat reeds meer dan 700 
onderwijsmensen er een traject mee gingen.



Jongerenwerking 

De jongerenwerking heeft een bewogen jaar 
achter de rug met veel veranderingen en 
activiteiten.

Ze gingen sporten, ze waren toerist in eigen 
land met hun Ronde van Vlaanderen. Dit jaar 
waren Limburg en Oost en West Vlaanderen 
aan de beurt. 

INGEBLIKT ging van start –podcasts van de 
jongeren over hun wereld. 
https://youtu.be/Tj4vTRe3ZfE



Jongeren en psychisch welzijn

We hebben dit jaar verder gewerkt met onze 
huistherapeut. Ze bood gesprekken aan jongeren die 
daar nood aan hebben.
We kaartten de moeilijke toegankelijkheid van 
psychische zorg voor jongeren aan op verschillende 
plaatsen  (stad, onderzoek Re-Invest van het 
steunpunt ter bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting).

https://www.recht-op.be/images/pdf/brug-
jeugdwerk-ggz.pdf

Er werd gestart met het maken van een toolkit voor 
jeugdwerkers: concrete tips over omgaan met 
moeilijke vragen en situaties. Wordt vervolgd!



Dienstverlening 

De groep dienstverlening werkte dit jaar de 
inspiratiefiches Outreachend werken af. Met 
die fiches willen ze dienstverleners 
overtuigen om van achter hun bureau te 
komen: de straat op, naar plaatsen waar 
mensen die het moeilijk hebben zich 
bevinden.

We stelden de fiches voor en mikken er op 
dat meer dienstverleners van achter hun 
bureau uit komen. 

Met onze focusgroepen leverden we input in 
de e-learningmodule werken in vertrouwen 
van 1Gezin1Plan/Antwerpen 
https://rise.articulate.com/share/3q6tU4AX5
pzyVgsXBIU5p3ZOM2dvvvGd#/



Gebruikersparticipatie

In het voorjaar sloten we het ESF-project rond 
gebruikersparticipatie af. We stelden de resultaten van 
het project voor en er was een panelgesprek met de 
Antwerpse directeur VDAB, schepen van sociale zaken 
en de projectcoördinator van ESF. 
Het slotevent moest jammer genoeg online doorgaan. 

https://www.samenwijzer.be/gp_stappenplan.html

We bleven workshops geven over 
gebruikersparticipatie: voor jobcoaches van emino, 
voor de medewerkers van projecten van het ABVV, 
voor cultureel ontmoetingscentrum BLOC 2030. 



Cultuur : pretloketten 
en vrijetijdsloketten

In Deurne is er maandelijks een Pretloket op 
drie locaties. In SAAMO ’t Pleintje, Cinema Rix 
en antennepunt Huis van het Kind Deurne-
Noord. Het loket in Rix is ook een avondloket.

In 2022 deden 1262 verschillende deelnemers 
131 uitstappen. In totaal werden zo 5771 
tickets aan betaalbaar tarief verspreid.

We spelen samen met STA-AN ook een rol in 
het ondersteunen van de andere vrijetijds-
loketten in de stad (Antwerpen Noord –
Linkeroever -Merksem – Luchtbal – Kiel –
Borgerhout). Dit jaar lag de focus op een 
nieuwe start na COVID en het terug lanceren 
van groepsuitstappen. 



Sociaal artistieke projecten

In Deurne werkten we mee aan het sociaal-artistiek project 
Waardeloos Goed met de academie.  Het resultaat was in het 
voorjaar van 2022 te zien zijn in de Singel en op verschillende 
plekken in Deurne.

In de wijk Luchtbal werkten we met steun van de stad in 2021-
2022 aan een kunstenproject. Dit project liep in partnerschap 
met BLOC2030, het MAS en das Kunst. We gingen rond in de 
wijk met thuisworkshops, bundelden de krachten van kinderen 
en ouders om tot een kunstwerk te komen dat werd 
voorgesteld in BLOC 2030 en op de tentoonstelling  “Iemand 
thuis?”  van het MAS.



De samenwerking met 
BLOC 2030 en das Kunst 
kent een vervolg in 2022. 
We leggen verder 
contacten met gezinnen 
om tot een oudergroep te 
komen die een rol kan 
spelen in BLOC 2030.



Vorming en coachingstrajecten 

Er werd het afgelopen jaar heel wat vorming gegeven. In 
workshops gingen we met verschillende diensten gesprek 
aan over armoede, basishouding en/of participatie.

VDAB

Solidaris

ABVV 

emino 

Basisschool buitengewoon onderwijs De Merode

Gastlessen in lerarenopleiding KDG 

….



STA-AN (Samen Tegen armoede – Antwerps Netwerk)

In STA-AN werken we samen met de Antwerpse 
verenigingen waar armen het woord nemen. 

In 2022 stond een sensibiliseringstraject met sporting A 
op de agenda: 40 medewerkers deden inleefbezoeken in 
de verenigingen, kregen vorming en gingen in dialoog 
met mensen die in armoede leven. 



STA-AN 2
We werkten mee aan het structureel armoedeoverleg met kabinet, administratie en 
sociale partners. In het voorjaar dachten we samen na over de voorwaarden om tot 
een werkelijke dialoog te komen. 
In het najaar zetten we de uitbouw van het Geïntegreerd Breed Onthaal op de agenda. 
GBO wil e dienstverlening laagdrempelige en toegankelijk maken. Wij willen er in 2023 
alvast aan meewerken.



Dag van verzet tegen Armoede en uitsluiting

Samen met STA-AN, SAAMO en meer dan 700 anderen 
kwamen we op straat om het tekort aan betaalbare en 
gezonde woningen aan te klagen. 



Om te lezen

• Brug tussen jeugdwerk en GGZ: https://www.recht-op.be/images/pdf/brug-jeugdwerk-ggz.pdf
• Psychische gezondheid bij jongeren en de rol van de school : https://www.recht-op.be/images/pdf/mw-rol-

school.pdf
• Rapport outreachend werken : https://www.recht-op.be/images/pdf/rapport-outreach.pdf
• Draaiboek gebruikersparticipatie : 

https://www.samenwijzer.be/docs/2022_DRAAIBOEK_Sleutels_tot_gebruikersparticipatie.pdf
• Sociaal.net : https://sociaal.nt/opinie/armoedevereniging-pleit-voor-outreachend-werken
• Sociaal.net : https://sociaal.net/opinie/armoedevereniging-sociale-diensten-minder-bereikbaar/
• Klasse – zo praat je met ouders in armoede: https://www.klasse.be/611298/gesprekstips-ouders-in-

kansarmoede/
• Welwijs : artikel over partnerschap in onderwijs:   https://www.recht-

op.be/images/pdf/PartnerschapOudersSchool.pdf
• Project Thuis in de stad : https://www.cultuuroptil.be/verbindende-verhalen/drempels-bij-cultuur/



Dank u aan alle medewerkers 
en vrijwilligers
In 2022 werd er ook gefeest op het zomerfeest dat 

terug groot en sportief mocht zijn.



Met de steun en de inzet van 

Deelnemers uit de projecten
Vrijwilligers
Partners
Subsidiegevers, sponsors en gulle giften


