
Recht-Op
Jaar
verslag
2020



1

tot 13 maart
2020 was een gewoon jaar tot half maart.
Die eerste weken werd er in de projecten heel wat werk verzet.
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We gaven met de projectgroep 
GGZ een vormingsdag aan 

de VUB voor de psychologen 
die een bijkomende 

opleiding volgen voor 
eerstelijnspsycholoog
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De oudergroep op het Kiel 
organiseerde focusgroepen 
met vertegenwoordigers uit 
het onderwijs over hoe zij 
partnerschap tussen ouders 
en school zien. Er werd een 
korte docu gemaakt om de 
focusgroepen voor te bereiden.

lees het rapport partnerschap 
hier

http://recht-op.be/images/pdf/2021_Recht_Op_Partnerschap_tussen_ouders_en_school.pdf
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Samen met het Netwerk tegen 
Armoede gingen we naar kabinet van 

minister Weyts van onderwijs voor 
een eerste kennismaking. 

Met het netwerk zaten we ook in 
een consumentenpanel over het 
aanbieden van schoolboeken via 

commerciële partners.

We stapten mee naar kabinet van 
minister Crevits voor een overleg 

over de weg naar werk.
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We werkten mee aan de 
Staten Generaal van de stad 
Antwerpen van 6 februari. 
We waren betrokken bij 
de voorbereiding, enkele 
deelnemers gaven een voorzet 
in een filmpje en we waren 
met meerdere deelnemers 
aanwezig op de presentatie en 
in de werkgroepen. 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/staten-generaal-lokaal-sociaal-beleid-1/werkgroepen-06-02-2020/garandeer-grondrechten
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We coachten 3 proeftuinen 
om aan de slag te gaan met 

gebruikersparticipatie in hun eigen 
organisatie (KOPA, EMINO, CASA). 
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Net voor de lockdown was er nog 
een uitwisseling met organisaties in 
Finland over hoe zij daar gebruikers 

laten participeren. 
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De pretloketten en ontmoetingsavond 
gingen door. Er waren uitstappen en 
heel wat nieuwe bezoekers kwamen 

naar het aanbod van het pretloket in 
Rix.

In de wijk Luchtbal starten we met 
project (ge)zin in cultuur. We gaan 
op zoek naar ouders die zich willen 

inzetten in BLOC 2030. 

We starten een samenwerking met 
het MAS.
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We werkten aan een 
jaaroverzicht voor de open 
Algemene Vergadering. Die is 
echter niet kunnen doorgaan.  
Spijtig er waren sterke 
interviews bij en er is veel werk 
in gestoken.
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en toen kwam corona
Door corona en de maatregelen zijn we met zijn allen creatief en 
flexibel moeten zijn om mekaar te blijven zien, om aan het werk te 
blijven.

De wereld zag er ineens helemaal anders uit.
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1,5m
afstand
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Iedereen een
mondmasker
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Telefoneren, 
praatwandelingen, 
stoepgesprekken
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Pretpakketten
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Jaarverslag op 
papier en aan huis 
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Radio Rix
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Zomerfeesten
in miniversie
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Sinterklaas
kwam langs
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Online vergaderen
In cinema RIX  een congres rond

 schuldbemiddeling  volgen
 op groot scherm

Tijdens de week van de GGZ  in groep een workshop 
volgen
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Online vergaderingen met 2 of 3. 
Groepsbijeenkomsten met 10 en meer.
Met de smartphone, de tablet, de eigen 
laptop of in Recht-Op met jitsi, zoom, 
teams en whatsapp… 
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We bleven doorgaan
Ook tijdens de lockdown en de latere maatregelen werd er nog heel 
wat werk verzet. We zochten manieren om coronaproof aan het 
werk te blijven en om onze verhalen en aanbevelingen naar buiten 
te brengen.
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ONDERWIJS

Recht op onderwijs en gelijke 
onderwijskansen waren door corona 
extra moeilijk. Via telefonische bevraging 
en stoep- en wandelgesprekken met 
ouders verzamelden we knelpunten rond 
preteaching en online leren. 

Tegen september lag er een nota klaar om 
belangrijke aanbevelingen bij de  herstart 
van de scholen onder de aandacht te 
brengen.

Lees de nota's "preteaching" & "samen 
naar september"

http://recht-op.be/images/widgetkit/standpunten/2020RechtOpPreteachingArmoedeProof.pdf
http://recht-op.be/images/widgetkit/standpunten/2020RechtOpSamenNaarSeptember.pdf
http://recht-op.be/images/widgetkit/standpunten/2020RechtOpSamenNaarSeptember.pdf
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DIENSTVERLENING

De groep dienstverlening bracht een 
kennismakingsbezoek aan de schepen 

van Sociale Zaken. In het najaar 
organiseerden we met de administratie 

focusgroepen rond gedeeld 
beroepsgeheim.
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DIENSTVERLENING

Dag van verzet tegen armoede. In de week 
van 17 oktober organiseerde STA-AN vijf 
dialoogdagen rond het thema waardig 
inkomen.  Wij namen de dialoogtafel rond 
onderbescherming voor onze rekening. 
Op 17 oktober was er een plenair overleg. 
De aanwezige vertegenwoordigers van de 
stad werden er stil van en waren alleszins 
overtuigd dat armoede geen keuze of eigen 
schuld is en dat participatie noodzakelijk is.
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10-daagse van de geestelijke 
GEZONDhEID

In oktober werkten we mee aan de 10 
daagse van de Geestelijke Gezondheid.

Verschillende groepsleden namen 
deel aan online workshops : alleen of 

samen op groot scherm in RIX.  We 
organiseerden zelf een workshop: 

‘sociale steun tegen stress, ja maar,…
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JONGERENWERKING

Bij de  jongeren kwam er een nieuw lokaal 
uit de lucht gevallen. 
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JONGERENWERKING

In de zomer was er gelukkig even 
ademruimte tussen de maatregelen: er 
werd gekampeerd, er waren uitstappen 

en sportieve activiteiten. 
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JONGERENWERKING

In het najaar begon het isolement zwaar te 
wegen. Er waren 2 groepsbijeenkomsten 
over het delen van emoties en 
levenservaringen. Samen gingen de 
jongeren op zoek naar hulpbronnen. Een 
jongerenwerker met een opleiding therapie 
biedt als ‘huistherapeut’ individuele 
gesprekken aan. 
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CULTUUR
PReTlOkeT DeuRne

Tijdens wekelijkse permanentie 
(zomervakantie) hielpen we gezinnen 

verder met uitstappen op maat o.m. 
stedelijke aanbod (musea, jeugdkampen 

…) en iedereen verdient vakantie.
In het najaar organiseerden we 

groepsuitstappen naar coronaproof 
aanbod (OLT Rivierenhof, CC Deurne, 

Game of Thrones, cultuurwandelingen 
…) en organiseerden we wekelijks 

pretwandelingen in de groene gebieden 
van Deurne & een maandelijkse 

themawandeling.
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CULTUUR
VRIjeTIjDslOkeTTen

We werkten aan vormingsfilmpjes over 
de drempels die toegang tot cultuur 

belemmeren. We filmden coronaproof 
in RIX en Openluchttheater Rivierenhof, 

première in 2021. 
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CULTUUR
PROjecT Ge(ZIn) In culTuuR – luchTbal 

Gezinnen maken kennis met Stormkop 
en nemen deel aan de vakantiekampen! 

We bouwen verder aan een fijn contact en 
maken mensen warm om deel te nemen 

aan digitale workshops en vakantie-
ateliers. 
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CULTUUR

De opleiding Schrijven van de academie 
startte in september. Een uitdaging voor 
7 deelnemers. Ondanks de maatregelen 
konden 4 mensen wekelijks aanwezig zijn, 
de anderen werden digitaal gevolgd.
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NOTA’S EN FILMPJES

Draaiboek gebruikersparticipatie in huis 
van Kind (link)

Tussentijds rapport partnerschap in 
onderwijs (link)

Draaiboek Academie à la carte (link)

Nota psychoeducatie (link) 

vormingsfilmpje over drempels toegang 
tot cultuur (premiere in 2021)

Project Als je hoofd vol zit (Link/interview 
22)

Podcast huistherapeut

http://recht-op.be/images/widgetkit/standpunten/2020RechtOpGebruikersparticipatie.pdf
http://recht-op.be/images/pdf/2021_Recht_Op_Partnerschap_tussen_ouders_en_school.pdf
https://www.recht-op.be/images/pdf/RO_2020_Draaiboek-Academie.pdf
http://recht-op.be/images/pdf/2020_RO_Nota_PsychoEducatie.pdf
http://www.recht-op.be/images/pdf/2020_RO_Nota_PsychoEducatie.pdf%0D
https://www.velaa.be/gezondheidskloof/


Recht-Op vzw is een vereniging waar 
armen het woord nemen en strijdt 
samen met mensen in armoede voor 
een samenleving zonder uitsluiting.

Recht –Op maakt deel uit van het 
Netwerk tegen Armoede en Samen 
Tegen Armoede – Antwerps Netwerk 
(STA-AN)

www.recht-op.be
www.samenwijzer.be
www.zoekrust.be

info@recht-op.be


