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OPEN PERMANENTIE EN OPVOLGINGSGESPREKKEN 

Voor de corona-lockdown (week 1 t/m week 12) was er elke donderdagvoormiddag een open permanentie. 
Tijdens deze momenten kwamen mensen langs met allerlei hulpvragen. Een permanentie voor nieuwe cliënten 
en/of reeds gekende cliënten met een urgente vraag. Aanmelden kon tussen tussen 9.00u en 10.30u. 
Per openingsmoment beluisterden we 16 hulpvragen.

Vanaf de coronamaatregelen werkten we enkel op afspraak om de veiligheid in BZN Kansenhuis te kunnen 
garanderen. Tijdens de eerste lockdown (week 13 t/m week 18) hebben we voornamelijk telefonische 
hulpverleningsgesprekken opgezet met onze cliënten. 
Deze vorm van hulpverlening was erg arbeidsintensief. Vooral de communicatie verliep moeizaam en stroef 
omwille van de anderstaligheid en het gebrekkige Nederlands van onze cliënten. Het telefonische gesprek nam 
veel tijd in beslag en het duurde lang voor we begrepen waar het schoentje wrong. 
Bovendien werd de hulpverlening bemoeilijkt omdat diensten niet bereikbaar waren. We hebben eveneens de 
toegang tot de sociale kruidenier en het onderzoek hieromtrent even on hold gezet en alle lopende kaarten voor 
de sociale kruidenier tot week 20 verlengd.

Van week 19 t/m week 27 werkten enkel de 2 professionele krachten om de stroom aan hulpvragen aan te 
pakken. Cliënten van lopende dossiers konden een afspraak  (duur gesprek 30 minuten) maken op dinsdagen van 
09:00 – 16:30 (2x10 + 2x6 = 32 cliënten) en op donderdagen van 13:30 – 16:30 (2x6 = 12 cliënten) en vrijdagen 
van 09:00 – 13:00 (1x12 = 12 cliënten). Op donderdag voormiddagen konden telkens 12 nieuwe cliënten op 
afspraak (permanentie).

Van week 28 t/m week 31 werden mondjesmaat onze vrijwilligers van BZN sociale dienst en 1 tolk opnieuw 
ingezet op donderdag voormiddagen. Het was echter van korte duur gezien de gouverneur van de Provincie 
Antwerpen telewerk opnieuw verplicht maakte.

Van week 32 t/m week 47 zaten we opnieuw in het regime van week 19 t/m week 27.

Vanaf week 48  t/m week 53 veranderden we het werkschema op maandagen (17 cliënten), woensdagen (17 
cliënten) en vrijdagen (10 cliënten) waarop de 2 professionelen aan de slag gingen op afspraak om de 30 minuten 
voor opvolginsdossiers. Wanneer de ene hulpverlener afspraken had, vervulde de andere outeachend werk in 
het onthaal van Filet Divers voor zeer urgente hulpvragen. Nieuwe mensen konden zich nog steeds aanmelden 
op donderdag voormiddag (maximaal 12 cliënten).v 

De kloof van de digitalisering werd enorm zichtbaar. Er ging geen dag voorbij of wij hielpen mensen bij hun 
digitale administratie. Cliënten konden niet langer fysiek terecht bij de reguliere werkingen zoals OCMW, 
vakbonden, mutualiteiten, gemeentelijke diensten, stadsloket, CAW wijkteams, VDAB, Atlas, advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, JBJ,… 
Telewerk was verplicht en dat had heel wat gevolgen. Voor alles is er kennis van het gebruik van internet, 
mailverkeer, online bankieren, online registreren, digitale communicatie, …  Mensen kwamen hierdoor in grotere 
problemen omdat ze geen computer of emailadres hebben of digibeet zijn.  

BZN SOCIALE DIENST  
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Een opsomming: 

• aanvragen verlengingen van verblijfskaarten die op zich lieten wachten
• aanvragen van een afbetaalplan
• problemen met werkloosheidsuitkeringen
• inschrijvingen als werkzoekenden
• geen woonstcontroles door de politie waardoor mensen zich niet konden inschrijven
• afspraken bij medische problemen die niet konden plaatsvinden
• informatie over de COVID-maatregelen
• ontbreken van digitale communicatiemiddelen in gezinnen
•  toename werkloosheid
• psycho-sociale problemen door angst en/of door spanningen binnen het gezin,… 

  

Enkel cijfers

In het geheel werden 481 dossiers behandeld. In totaal waren er 2096 hulpverleningsgesprekken. 
Er werden 1663 opvolgingsgesprekken gevoerd, waarvan 296 een eerste aanmelding, 260 telefonische 
hulpverleningsgesprekken, 81 outreachende contacten (urgent)tijdens het onthaal van BZN Kansenhuis Filet 
Divers, 92 individuele gesprekken zonder afspraak en 620 telefonische contacten om opstart noodhulp ikv 
COVID-19 uit te leggen. 

Van de 481 dossiers waren:

• 296 ervan nieuw 
• 185 dossiers lopend in 2019
• Aan 389 dossiers werd een toegangskaart voor de sociale kruidenier verleend.
• Met 15 cliënten werden 48 toekomst oriënterende gesprekken gevoerd.  

   In absolute getallen werd er hulp verleend aan  
   323 mannen, 435 vrouwen en 675 kinderen
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• 54% van de dossiers beschikten over geen enkele vorm  
  van inkomen
• 18% had een leefloon
• 11% waren werkloos
• 10% van de dossiers waren werkende armen

INKOMEN

GEZINSSAMENSTELLING 
• 39% Gezin
• 31% alleenstaand
• 20% éénoudergezinnen
•  9% Samenwonend
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NATIONALITEIT

59 verschillende nationaliteiten kwamen bij ons langs waarvan 



8

• 40% van de dossiers zijn mensen in precair   
 verblijf 
• 16% een Belgische identiteitskaart
• 12% heeft een verblijfsvergunning EID-B
• 13% heeft een EID-A
• 7% EID-F en F+
• 6% EID-E en E+
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7% VERBLIJF 

• 34% was tussen de 36 en 45 jaar
• 25% was tussen 18 en 35 jaar
• 20% was tussen 46 en 55 jaar
• 19% was ouder dan 56 jaar
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MEDEWERKERS

BZN Sociale Dienst wordt gecoördineerd door een maatschappelijk werker die omringd wordt door vrijwilligers 
en doelgroepvrijwilligers. 

In 2020 waren 7 vrijwilligers,  2 doelgroepvrijwilligers, 2 stagiairs en 2 artikel 60 onthaalmedewerkers actief 
tijdens deze permanentie en opvolgingsgesprekken. Er zijn ook 2 Arabisch-sprekende tolken in huis.  Omdat 
telewerk verplicht was voor alle professionele werkers hebben we ervoor gekozen om onze vrijwilligers enkel 
telefonisch in te zetten tijdens de eerste lockdown periode. 

Van zodra het weer mogelijk was (van begin juni tot half augustus), waren zij opnieuw prestent met de 
nodige veiligheidsmaatregelen. Sedert half augustus zijn alle vrijwilligers in non-actief gezet omwille van de 
coronamaatregelen.

TEAMBIJEENKOMST

 Het team kwam tijdens het jaar 2020 slechts 1 keer samen (13/01/2021).  Er werden meerdere data  
 afgesproken, maar omwille van de covid-19 beperkingen zijn de teamvergaderingen niet kunnen   
 doorgaan. We zijn wel in contact gebleven door regelmatig met elkaar telefoneren en/of stavaza door  
 te mailen.

 Inhoudelijk kunnen er tijdens de teambijeenkomst volgende thema’s aan bod komen: 

• Dossierbespreking
• update van verschillende werkingen binnen Filet Divers en BZN 
• algemene afspraken en regelgeving
• Intervisie en teambuilding
• Update verblijfspapieren en documenten
• Toekomstoriëntering voor mensen zonder papieren
• Stand van zaken vreemdelingenwetgeving
• Stand van zaken medische waarborg voor mensen in precair verblijf
• Sociale grondrechten
• Basisvorming Vreemdelingenrecht
• algemene evaluatie van de werking van BZN SD
• hoe omgaan met moeilijke cliënten?  
• variapunten en nieuws uit het sociale landschap.

 Uitgenodigde organisaties  sociale organisatie aan het woord zodat we een betere kijk krijgen op
 de werken en een mogelijk samenwerkingsverband te kunnen stimuleren. Ook in 2020 is dit niet   
 doorgegaan.
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SPECIFIEKE GROEPEN

01. Mensen zonder papieren
Een grote groep van mensen (194 dossiers) die bij de sociale dienst aankloppen leeft in een precaire verblijfsituatie.

• 27% van hen leven tussen de 5 en 10 jaar in België. 
• 40% zijn meer dan 10 jaar in het land. 
• 12% minder dan een jaar. 

Naast het feit dat deze mensen in een schrijnende situatie zitten waarbij de meesten diep onder de armoedegrens 
leven, werd er stilgestaan rond het aspect ‘toekomstoriëntering’. Mensen zonder wettig verblijf leven vaak van 
dag op dag, zonder een blik op de toekomst. Ze verkeren in een continue overlevingsmodus. 

In een reeks van 4 gesprekken wordt er stilgestaan bij het ‘verleden, heden en toekomst’: hun motivaties om 
te migreren, de verwachtingen die zij hadden, hun huidige situatie en hun toekomstperspectieven.  We maken 
samen een tijdlijn op, we bespreken de Belgische verblijfsprocedures en kijken hierbij naar de verblijfs(on)
mogelijkheden van het gezin. 
 
Het is van belang om deze toekomstoriëntering in te bedden in de individuele gesprekken met cliënten. Er is geen 
perspectief op een algemene regularisatie. Toekomstoriëntering geeft cliënten de kans om beter in te zoemen 
op hun situatie door te kijken naar verleden, heden en toekomst. 4 mogelijke wegen komen uitgebreid aan bod: 
Terugkeer, overleven zonder papieren , migreren naar een ander land of papieren verkrijgen. We kijken ook naar 
krachten, sterktes, zwakke punten van de cliënt en hoe we die kunnen aanspreken en versterken.  Op die manier 
wordt er getracht om samen met de cliënten nieuwe houvasten te formuleren. Dit creëert kansen om keuzes in 
vraag te stellen en bewust nieuwe keuzes te maken. 

In 2020 hebben we met 15 cliënten het TO-traject doorlopen.

We merken echter dat het vreemdelingenbeleid tegenwoordig overgeleverd is aan willekeur (sommige mensen 
worden out of de blue geregulariseerd en anderen met eenzelfde profiel blijven in de kou staan). Bovendien 
bemoeilijkt de snel veranderende regelgeving om een accuraat zicht te behouden op de verblijfsprocedures en 
arbeidswetgeving voor vreemdelingen. Opvallend is ook dat sommige gezinnen en met name de kinderen in die 
gezinnen in zeer kwetsbare en precaire omstandigheden leven op vlak van huisvesting, inkomen (zwart werk en 
uitbuiting), gezondheid (zowel mentaal als fysisch), onderwijs, uitsluiting, voeding, … Het woningentekort, de 
hoge huurprijzen houden huisjesmelkerij in stand. Zwart werk genereert onveilige arbeidssituaties, gevaarlijk 
werk, uitbuiting en onderbetaling. De dringende medische waarborg is niet voor iedereen gegarandeerd, 
waardoor mensen noodzakelijke doktersbezoeken of medicatie uitstellen, moeilijkere toegang tot de geestelijke 
gezondheidszorg, … De regelgeving rond arbeid is niet transparant en evenzeer discriminerend. Ze richt zich 
vooral op hoger opgeleide derdelanders die niet in België verblijven en/of op ouders met een hoger diploma, 
gelinkt aan een knelpuntberoep, met schoolgaande kinderen in het middelbaar/hoger/ universitair onderwijs 
die hier langer verblijven dan 8 jaar. Alleenstaande hoger opgeleiden en mensen zonder diploma komen niet in 
aanmerking voor verblijf of werk.
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Mensen zonder papieren konden ook aansluiten bij de werking van ‘MEZOPA’ een lotgenoten groep die op 
regelmatige basis samenkwam en waarin de ervaringen van mensen zonder papieren met elkaar gedeeld 
werden. (zie Even een hoopvolle blik op 2021 p.X) 

02. Vluchtelingen
De instroom van nieuwe vluchtelingen blijft afnemen ondanks de tegenstrijdige berichten die we dagelijks over 
ons heen krijgen. De nazorg van erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden richt zich voornamelijk op 
degelijke en betaalbare huisvesting vinden, gezinshereniging, communicatieproblemen omdat zij het Nederlands 
nog te weinig beheersen, niet vertrouwd zijn met de regelgeving en zo hun rechten niet kunnen aanspreken, hulp 
bij verwerking van oorlogstrauma en het omgaan met de nieuwe situatie en uitdagingen, werkloosheid omwille 
van taal of diploma dat niet gelijkgeschakeld wordt, financiële problemen, administratie, frustratie omdat alles 
lang duurt, … Zij kunnen op onze dienst terecht voor allerhande vragen en ondersteuning. 

ANDERE ASPECTEN

01.    Gastvrij Antwerpen
Bond zonder Naam ondersteunt en neemt actief deel met de BZN Kansenhuis - Sociale Dienst en Filet Divers aan 
de stuurgroep van Gastvrij Antwerpen en organiseert mee de gastvrije evenementen vanuit deze stuurgroep.

De stuurgroep wordt vertegenwoordigd door sociale organisaties zoals Beweging.net Antwerpen,  BZN 
Kansenhuis Sociale Dienst en BZN Kansenhuis Filet Divers, de Loodsen, het Internationaal Comité, Pax Christi 
Vlaanderen, 11.11.11, Dokters van de Wereld, CAW Antwerpen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en heel veel 
mensen met een goei     .

01.1    Waarom Gastvrij Antwerpen  

Gastvrij Antwerpen is de kans voor nieuwe Antwerpenaren 
en locals om elkaar te leren kennen. We zijn sterk overtuigd 
van de superkracht van ontmoetingen op microniveau: een 
positief gesprek, samen zingen en dansen, een massa volk 
aan tafel, …

We werken samen met verschillende partners (van 
eerstelijns zorgverstrekkers en socio-culturele verenigingen 
tot beleidsorganisaties). Op die manier bieden we een 
breed spectrum van het aanbod in Antwerpen voor 
mensen in nood/mensen op de vlucht, voor mensen die 
vrijwilligerswerk (willen)doen, …

Gastvrij Antwerpen wil een grote en diverse groep van 
mensen sensibiliseren over de thematiek mensen in nood/
mensen op de vlucht. We bieden een kader dat kan bijdragen 
aan meer en beter begrip van complexe situaties. Hierdoor 
zorgen we samen voor een warme en solidaire stad.
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01.2     Gastvrij Antwerpen: mondiale context

Wereldwijd zijn er nooit meer mensen op de vlucht geweest dan nu. Mensen ontvluchten hun woonplaats 
voor geweld, oorlog, natuurrampen, onderdrukking, … Mensen die dat doen, maken geen plezierreisje, 
maar zoeken een plek om veilig hun leven te leiden. Beelden van ontheemde mensen, beelden van overvolle 
vluchtelingenkampen in Libanon, Eritrea, Griekenland, Frankrijk, … Beelden van mensen in nood veraf en dichtbij 
die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven of vooral overleven staan op ons netvlies gebrand en roepen 
luid: tijd voor actie!

Wij geloven in warmte en gastvrijheid, maar daarnaast zien wij het als een vorm van moreel en beschaafd 
handelen om mensen in nood en mensen op de vlucht de noodzakelijke steun te bieden. We beschouwen dat 
als een taak en missie voor de hele samenleving: burgers en verenigingen, bedrijven en organisaties en last but 
not least de beleidsmakers. 

We vragen geen wonderen, maar een constructief, moedig, doordacht en positief beleid zodat mensen in nood 
en mensen op de vlucht een volwaardig leven kunnen leiden met de gepaste zorg, een geschikte woning, werk 
en ontspanning. Voor de wonderlijke warmte zullen wij met burgers en verenigingen dan met veel overtuiging 
en engagement blijven zorgen.  

Gastvrij Antwerpen wil evenementen organiseren 

• waar nieuwkomers en locals in Antwerpen elkaar kunnen ontmoeten 
• om organisaties te leren kennen die zich inzetten voor mensen in nood en mensen op de vlucht
• om meer te weten te komen over hoe en waarom mensen moeten vluchten
• om zelf aan de slag te gaan als vrijwilliger 

Met dit gratis evenement toont het brede middenveld het hart en de ziel van de Metropool. 
Het is de bedoeling om een krachtig signaal te geven dat Antwerpen warm, solidair en gastvrij is en hoort te zijn.  

Er werden in 2020 2 edities gerealiseerd: tijdens het voorbereidingsproces hebben we het uitgewerkte 
grootschalige programma omwille van corona moeten annuleren en hebben we gekozen voor 2 meer kleinschalige 
edities die coronaproef zijn.

 Zaterdag 19/06/2020  Wereldvluchtelingendag: We zetten met alle partners onze schouders onder  
 een Antwerpse communicatiecampagne met 2 boodschappen: 
 1. Aandacht vestigen op Wereldvluchtelingendag 
 2. Oproep ondersteunen i.v.m. opvang mensen uit Griekse vluchtelingenkampen in onze stad.  
  Zie links:  https://www.facebook.com/groups/589068131701196/
  https://www.europemustact.org/citiesmustact

 Zaterdag  19/09/2020 Het Dak van de Wereld. Deze editie (9) van Gastvrij Antwerpen kadert in   
 DAKkan Festival https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/dakkan/nieuws/dakkan-in-een-oogopslag
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Tijdens de nieuwe editie van Gastvrij Antwerpen wordt je meegenomen naar het betoverende en feeërieke dak 
van Mundo-A voor ons programma ‘Dak van de wereld’ samengesteld en gehost door Hind Eljadid. Verhalen 
zijn van alle tijden, van alle streken en van, maar vooral voor alle mensen. Kom luisteren en ontdekken, 
laat je betoveren door verhalen in alle vormen, in woord en beeld, over thuis zijn en thuis komen, migratie, 
gastvrijheid, …

Een doorlopend programma met deze bijzondere en inspirerende verhalenvertellers en artiesten:

16:00u Start Namiddag en welkomstwoord
16:10u Meneer zee (Verhalenverteller)
16:40u Joffrey Anane (Danser)
17:00u Pauze
17:20u  Sergej Lopouchanski (Comedy)
17:45u Onias Landsveld (Verhalenverteller)
18:15u Pauze
18:35u  Interview met Zahra Eljadid (Illustrator en beatboxer

18:45u Nyira Hens (Theatermaker-actrice)
19:15u Hind Eljadid (Woordkunstenaar)

19:30u Einde programma 
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Met Filet Divers willen we mensen in armoede versterken, opnieuw verbinden en emanciperen. We willen hen 
een stem geven en perspectief. 

Grote woorden die we heel concreet, elke dag weer opnieuw, trachten waar te maken doorheen verschillende 
deelwerkingen.

DE DEELWERKINGEN

01. Sociale Kruidenier
01.1 Algemeen

In het hart van de werking van Filet Divers staat de sociale kruidenier. Door het 
aanbod van goedkope voeding en verzorgingsproducten zorgen we dat we in 
contact komen met mensen in armoede. 

Om een aantal zaken mogelijk te maken zoals het introduceren van 
elektronische klantenkaarten, voeren van stockbeheer, en andere zijn we per 
1 februari gestart met een nieuw kassasysteem genaamd social shop. Dit is 
een systeem dat zich vooral richt naar sociale kruideniers en houdt rekening 
met de eigenheid van onze werking. Er is heel wat werk voorafgegaan aan deze 
opstart zoals het inlezen van bestaande klanten, productenfiches aanmaken, 
vrijwilligers bijscholen om hen vertrouwd te maken met het nieuwe systeem,... 

Tot eind februari verliep onze werking van de sociale kruidenier als vanouds. 
Op maandag en woensdag, voor- en namiddag konden mensen in armoede terecht in de winkel. Langzaam 
maar zeker drong de ernst van de gezondheidscrisis ook in onze werking binnen. Op 18/3/2020 sloten we de 
winkel in de namiddag. Het begin van de eerste lockdown.  We sloten de winkel voor een week en gaven ons de 
tijd om onze werking te reorganiseren. Op 29/3 gingen de deuren weer open. Een maand lang verdeelden we 
voedselpakketten (basispakketten met producten zoals bloem, rijst, verse groenten en fruit, melk, toiletpapier, 
keukenrol, wasproducten, ontsmettingsmiddel, enz.…) volgens gezinsgrootte. In april hebben we zo een 800 tal 
pakketten gratis verdeeld, goed voor een bedrag van 11.612,10 €.

Deze manier van werken was misschien passend bij de toen geldende maatregelen, het was niet de wijze 
waarop we ons aanbod wilden organiseren. Als sociale kruidenier hebben klanten keuzevrijheid, vragen we een 
prijs voor het aanbod, kunnen mensen participeren in alles wat we doen... Daarom besloten we eind april om 
onze sociale kruidenier corona-proof in te richten. We brachten de nodige maatregelen aan (affichering van 
maatregelen, maximumaantal klanten, handen wassen, desinfectering winkelkarren, aanbrengen van plexiglas, 
enz) en herschikten de winkel. Op 4/5/2020 ging de winkel weer open als Sociale Kruidenier. Deze werking 
werd gehandhaafd tijdens de daaropvolgende maanden, met kleine aanpassingen afhankelijk van de geldende 
maatregelen. 
  
In 230 dagdelen ontving de Sociale Kruidenier 8298 klanten. In de loop van 2020 waren 39 vrijwilligers aan de 
slag waarvan 19 doelgroepvrijwilligers.
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01.2 Eerste leeftijdsmelk

Via de Sociale kruidenier wordt eerste leeftijdsmelk bezorgd aan klanten van Kind en Gezin die onder een 
bepaald statuut vallen (medische waarborg (Dringende medische hulp) en verhoogde tegemoetkoming). Deze 
maatregel geldt voor kinderen van 0 tot 6 maanden.  Ze kunnen deze melk aankopen aan sterk verminderde 
prijs (-80% van de reële verkoopwaarde). Hiervoor wordt jaarlijks een overeenkomst opgesteld tussen OCMW 
Antwerpen, Kind en Gezin en Filet Divers.   

In 2020 werden 26 verschillende kinderen geregistreerd. Er werden 109 pakketten melkvoeding verkocht.  5 
moeders gaven borstvoeding en kwamen winkelen in de sociale kruidenier. 1 mama maakte gebruik van het 
aanbod van handkolven. 7 klanten bestelden een specifieke vorm van eerste leeftijdsmelk.    

Ondanks het feit dat de Sociale Kruidenier open was en het aanbod bleef bestaan, viel de vraag naar deze 
voeding helemaal terug in de maanden april, mei en juni 2020.  
 
Verder is op te merken dat we doorheen de jaren een vermindering vaststellen van de doorverwezen moeders 
(2017 103 klanten/ 2018 64 klanten/ 2019 59 klanten/ 2020 26 klanten). 2020 is door corona uitzonderlijk 
te noemen maar het lijkt ons toch interessant om beter na te gaan hoe de doorverwijzing optimaler kan 
gebeuren. Tevens dient er werk gemaakt te worden van de promotie van het aanbod zodat elke moeder in 
nood hierover kennis heeft. In 2021 zal hier werk van worden gemaakt.   

Buiten de Eerste leeftijdsmelk kunnen mensen met kleine kinderen ook pampers, vochtige doekjes en andere 
benodigdheden kopen. Ook verschillende soorten fruit en groenten worden aangeboden in de Sociale 
Kruidenier zodat mensen ook goedkoop vaste voeding en fruitpap kunnen bereiden voor hun kleine kinderen. 

01.3 Solidariteitsproducten

Sinds enkele jaren is een beperkt gamma van onze producten ook 
beschikbaar voor zogenaamde ‘solidaire’ klanten. Het komt erop neer 
dat mensen die geen recht hebben op een toegangskaart omdat zij niet 
voldoen aan de criteria, toch hun solidariteit kunnen uitdrukken door 
producten te kopen tegen een hogere prijs dan de klanten. Een aantal 
sympathisanten uit onze eigen vrijwilligersgroep maakt er gebruik van.
Ook hier heeft corona dit jaar roet in het eten gegooid en is dit iets wat 
volledig is stilgevallen. Als een soort tegenbeweging zijn mensen wel geld 
beginnen storten om onze werking te steunen. Hierdoor hebben we onze 
klanten verscheidene maanden een extra korting bon kunnen toekennen.   

Ook kwamen er meer dan anders giften van bijna vervallen producten via 
de horeca en socio-culturele organisaties. Groothandels boden bepaalde 
loten voedingsproducten zeer goedkoop aan als gevolg van de sluiting van 
de horeca tijdens de eerste corona golf. Dit stelde ons in de mogelijkheid 
om de prijzen voor de klanten met een kaart nog iets meer te drukken.
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02.    De Onthaal en ontmoetingsruimte
De onthaal- en ontmoetingswerking is één van de vele werkingen binnen Filet Divers die rake klappen heeft 
gekregen door de corona-pandemie. Daar waar we tot maart 2020 nog gemiddeld 12 vrijwilligers per dag in 
het onthaal konden inzetten (waarvan gemiddeld 10 doelgroepvrijwilligers), werd het roer vanaf maart radicaal 
omgegooid.

Van bij de start van de pandemie zochten we naar 
wegen om onze onthaalwerking op een veilige manier 
vorm te geven. Vrij snel merkten we op dat het ‘komen 
winkelen’ een belangrijk contactmoment is voor onze 
klanten, in veel gevallen zijn we zelfs het enige menselijk 
contact in de week. Dit maakt dat we besloten om – 
binnen de geldende maatregelen – er alles aan te doen 
om tijd te maken voor de klanten. Het open onthaal 
werd gesloten. Klanten moeten buiten wachten tot het 
hun beurt is om binnen te komen. Na het ritueel van 
handen wassen, eventueel een mondmasker kopen, 
stoel en tafel ontsmetten en op een aangeduide plek 
te gaan zitten, proberen we een luisterend oor aan te 
bieden voor iedereen die binnenkomt. We gaan actief 
bevragen hoe de klant zich voelt, hoe het thuis gaat, 
hoe het met de schoolgaande kinderen gaat etc. Er is 
absoluut de nood om deze vragen wekelijks te stellen.

Door de maatregelen zijn er uiteraard ook restricties op het aantal vrijwilligers dat actief is in het onthaal. Van 
maart tot december waren er gemiddeld drie vrijwilligers per dag aanwezig in het onthaal. We kozen bewust voor 
twee vrijwilligersprofielen. Het eerste profiel is zij die in absolute eenzaamheid zitten en waarbij vrijwilligerswerk 
de enige weg tot sociaal contact is. Dit waren voor ons drie specifieke personen. De andere 6 vrijwilligers die 
doorheen de coronaperiode actief waren, zijn mensen die al dan niet uit de doelgroep komen, maar die de 
kwaliteit hebben om met open blik het gesprek aan te gaan met mensen. Het is een kunst om door te vragen hoe 
het écht gaat met mensen of om toch een glimlach op een gezicht te toveren

03.    EG Producten
Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) krijgt België via de Europese Unie 
middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. De POD Maatschappelijke Integratie beheert 
een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020. 
Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 
419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land – van goederen om gratis te verdelen 
onder de meest behoeftigen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen 
om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen. 
Ondanks de strikte regelgeving zijn we gestart met het verdelen van de producten in de sociale kruidenier 
omwille van de coronarichtlijnen. De goederen worden gratis verdeeld aan mensen in nood.  Stockbeheer en 
administratie is in handen van 2 vrijwilligers en een professionele kracht. Het begeleidende sociale luik wordt ter 
harte genomen door de Sociale Dienst (Bond zonder Naam.)
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04.    Kinderwerking
04.1 Onthaal kinderen op woensdagnamiddag

Tot maart was er elke woensdagnamiddag een open kinderwerking in het onthaal. Kinderen konden van 12.30 
tot 15.30u aansluiten voor een fijne knutsel- of tekenactiviteit, alsook werd er ruimte gemaakt om vragen 
omtrent huiswerk te stellen. 3 vrijwilligers, waarvan 1 vanuit de doelgroep, probeerden de kinderen warm te 
maken om met het huiswerk naar Filet Divers af te zakken, zodat vragen gerichter opgelost werden. Er kwamen 
gemiddeld tien kinderen per namiddag naar de kinderwerking.

Sinds de pandemie is deze werking stilgelegd. 

De vraag naar huiswerkbegeleiding is groot. Kinderen (en voornamelijk ouders van kinderen) vertellen ons 
dagelijks hoe lastig het schooltraject verloopt. Veel mensen hebben geen geschikte hard- of software ter 
beschikking om op een goede manier de online lessen te volgen. Ook meer (t)huiswerk moeten maken, minder 
de vrienden kunnen zien, met veel mensen op een kleine oppervlakte wonen, e.d. zijn enorme drempels om 
op een kwaliteitsvolle manier deel te nemen aan het schooltraject. Daar waar we konden hebben we kinderen 
en hun ouders doorverwezen naar actieve huiswerkbegeleidingsplaatsen. Helaas is de nood groter dan het 
aanbod.

04.2    Burgerbegroting : ‘nooit meer lege brooddozen’

In 2019 werd een project ingediend bij de Burgerbegroting. Bedoeling was om geld bijeen te krijgen zodat 
we specifiek gezinnen met kinderen meer ondersteuning konden geven via de Sociale Kruidenier. Het project 
werd verkozen en we konden dit in 2020 aanbieden aan de gezinnen met kinderen. Heel concreet kreeg men 
5€ korting op de aankoop per week. 

In de eerste maande voor de uitbraak van de Coronapandemie werden deze bonnen via het onthaal uitgedeeld. 
Tijdens de crisis werd deze hulp omgezet in fruitpakketten. Per kind kon men wekelijks een fruitpakket gratis 
meenemen. Al deze hulp werd fel gewaardeerd!

05.    Computerbegeleiding
In een wereld die steeds meer digitaal wordt, zien we dat ook steeds meer mensen 
drempels ervaren bij de deelname aan deze gedigitaliseerde wereld. Drempels 
zijn bijvoorbeeld het niet durven gebruiken van de computer, geen beschikbare 
hard- of software hebben, te weinig kennis hebben van de Nederlandse taal,… Filet 
Divers probeert hierop in te zetten door een wekelijks aanbod en het geven van 
vormingen.

Tijdens de lockdown bleek er een grote extra nood te zijn aan computers doordat de 
kinderen niet meer naar school konden en thuis online onderwijs moesten volgen. 
Veel van onze klanten hebben echter geen internet en/of pc in huis. Zelf hadden 
we nog oude laptops in huis, die we meteen hebben uitgedeeld. Via Vormingplus 
en Stad Antwerpen hebben we tijdens de eerste lockdown nog eens respectievelijk 

8 en 25 voor hen niet meer bruikbare laptops kunnen verdelen. Via Telenet kregen we gratis wifi-codes om 
te verdelen, maar deze bleken toch niet naar behoren te werken of mensen hadden geen pc in huis om die 
wificode mee te gebruiken.
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In het najaar van 2020 konden we alweer een 15-tal laptops gratis verdelen, deze keer ook voor mensen zonder 
kinderen die er nood aan hadden. Want door de pandemie bleven vele diensten tot eind 2020 gesloten en 
diende alle administratie en dergelijke online geregeld te worden. Ook volwassenenonderwijs gebeurde in 2020 
voornamelijk online. Voor veel mensen uit onze doelgroep is dit een grote drempel geweest, niet alleen door een 
gebrek aan internet en een pc, maar ook door een tekort aan computervaardigheden.

05.1    Wekelijks aanbod

In het onthaal waren vier computers aanwezig die beschikbaar zijn voor klanten en vrijwilligers. Naast het gebruik 
van de computer, konden klanten hun digitale vragen stellen aan computervrijwilligers. Tot maart waren er 2 
computervrijwilligers afwisselend aanwezig in het onthaal.  Zij probeerden vragen te ondervangen en samen met 
klanten op zoek te gaan naar gepaste antwoorden. Vanaf de coronamaatregelen werd dit aanbod afgesloten. 
Mensen kunnen hun digitale vragen stellen tijdens individuele contacten in het onthaal (wanneer ze komen 
winkelen) en konden dan op afspraak komen bij een medewerker van de sociale dienst. Ook werden deze vragen 
soms direct behandeld.

We stelden vast dat heel wat mensen moeilijkheden ervaren om contact te legen met dienstverlening zoals 
openbare diensten, banken, vakbonden, hulpkas, OCMW, VDAB, enz. Vaak moest men via digitale weg een 
afspraak maken of inloggen, gebruikmakend van inloggegevens, paswoorden, enz. Allemaal heel moeilijke zaken 
die onoverbrugbare barrières vormden…. Veel van onze dienstverlening bestaat uit hulp op dit vlak.

05.2    Vormingen

Vanuit eerdere vormingen leerden we dat de grootste vraag naar oefening ligt bij het oefenen op laptops/
computers. Om op deze vraag in te spelen, organiseerden we normaliter in mei en juni 2020 computervormingen. 
Deze hebben we moeten uitstellen.

In juli en augustus was er terug perspectief om vormingen te organiseren binnen bepaalde richtlijnen (in kleine 
groep, voldoende verluchting, op afstand, ..). Samen met dot.kom organiseerden we drie vormingen in module, 
verspreid over de maanden oktober, november en december. Op 13, 20 en 27 oktober ging de module ‘start met 
e-mail’ door. 6 deelnemers hebben deze vorming afgerond. Vervolgens gooide corona wederom roet in het eten 
en werden de andere modules afgelast.

05.3    Labo e-inclusie

Filet Divers vzw maakt deel uit van het netwerk van Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen 
(STA-AN vzw) In dit verband hebben we in 2020 een ‘Labo E-inclusie’ opgericht. Bedoeling is dat we onze 
krachten bundelen op het vlak van ons aanbod in het kader van E-Inclusie : wie doet wat?, Hoe kunnen we elkaar 
versterken?, Hoe kunnen we een degelijk gezamenlijk aanbod uitwerken?, hoe kunnen we nog beter de noden 
en moeilijkheden signaleren? In 2021 wordt deze samenwerking verder uitgebouwd.
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06.    Hergebruik
Filet Divers zet ook in op het hergebruik van spullen. In de Sociale Kruidenier is er ook ruimte om in het kader 
van de strijd tegen voedselverlies, producten tegen vervaldatum (niet over vervaldatum) aan te bieden. 

06.1    Het Zonnehoekje en de ruilmuur

In Filet Divers is er een tweedehandswinkel : het Zonnehoekje. Allerlei 
tweedehandsspullen die binnen gebracht worden door sympathisanten, buren, 
vrijwilligers, … worden zorgvuldig gecontroleerd en gesorteerd. Alles krijgt een plaats. 
Begin 2020 was het zonnehoekje afwisselend op maandag of op woensdag open.. Er 
waren 13 vrijwilligers actief waarvan 8 doelgroepvrijwilligers.

Ook de ruilmuur was actief. Via aankondigingen in het onthaal krijgen bezoekers zicht 
op het aanbod van grotere tweedehandsartikelen zoals meubels ed. Klanten kunnen 
deze spullen bekomen. Zo wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De eerste 
weken van 2020 liep de werking, gedragen door een heel actieve medewerker,  als 
voorheen. 

Door de corona crisis werden beiden deelwerkingen vanaf 18 maart voor onbepaalde 
tijd stilgelegd. Deze zullen enkel kunnen hervat worden indien de coronapandemie 
voorbij is. 

In april 2020 werd er vanuit ‘t zonnehoekje een nieuw aanbod opgestart : “ Let’s Stick 
Together”. Bedoeling was om mandmaskers te maken. Deze zouden dan betalend 
aangeboden worden en zo voor enige inkomsten kunnen zorgen voor de werking. 

Tevens was er ook een ruime vraag bij de klanten naar mondmaskers. Samen met diverse vrijwilligers werden 
eerst een 2000 tal maskers gemaakt voor de doelgroep.  Daarnaast werden ook mondmaskers vervaardigd en 
een website opgestart voor verkoop tvv FD (https://letssticktogether.be/)

Tijdens de zomer werd een uitzonderlijke verkoop georganiseerd van boekentassen en schoolgerief voor 
klanten. Hetzelfde deden we in oktober voor winterkledij en tijdens de maand december voor speelgoed.

06.2 Strijd tegen (voedsel)verspilling

Met de Sociale Kruidenier willen we ook mee de strijd aanbinden tegen de verspilling van food en non-food 
producten. Al te vaak worden spullen weggesmeten die nog bruikbaar zijn voor consumenten. Hierbij scharen 
we ons achter de visie van de Sociale Kruideniers Vlaanderen. Mensen in armoede mogen immers niet gezien 
worden als de composthoop van de samenleving. In die zin presenteren we enkel producten tegen en niet over 
vervaldatum.
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In 2020 ontvingen we volgend aanbod :

Xaveriuscollege food en non-food Februari 14 bananendozen

Apotheek Plantin melkflesjes en fopspenen Februari 3 dozen

SK Kalmthout food en non-food februari 1 bananendoos

Printdeal.be nieuwe kleding februari 4 dozen jassen, broeken, t-shirts, 
zwemzakken

Perry Fruit Mango’s en mandarijntjes april 2x10 bakken

Wereldwinkel Wirlijk Chocolade, fruitsap, thee, 
koffie,...

april 6 dozen

Bakkerij Govaerts Luikse siroop, confituur, 
broodzakken

april 2 dozen

Wereldwinkel 
Kalmthout

Rijstwafels en kruidenpasta april 2 dozen

SK Kalmthout Pamperbroekjes, 
aardappelen, e.a.

april 2 dozen en enkele bakken

Apotheker Hendrickx Tandpasta (60) 
doucheproducten, staaltjes

april 1 doos

HEMA Paas chocolade april 8 bakken

Zusters der armen, rusthuis 
Kiel

Franchipanes april 3600 stuks

Kinepolis chips april 400 zakken

Continental Foods Sauzen en droge 
pastamaaltijden

april 10 dozen

Poverelo Antwerpen Aardappelen mei 500 kg

Kinepolis chips juni 5 paletten (vervallen en niet vervallen)

Poverelo Antwerpen Ice tea juni 252 stuks

De Olijfboom (Gent) Stof en lint voor 
mondmaskers

juni 50 m²

De Kolibrie, lagere school Boekentassen melk juli 180 liter

De Kolibrie, lagere school Boekentassen juli 15 stuks

ecobos Kaften en schriften zomer 1 pallet
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Ecover allesreiniger september 2 paletten

HEMA
Peperkoek, snoepgoed 
sinterklaas,...

Oktober-
november 12 dozen

SK Kalmthout Yoghurt, bloem, kipfilet november 1 doos

Belgisch leger
Allerlei conserven en 
droogsoepen november 4 dozen

Scouts Stoffen boodschappentassen november 750 stuks

De Banier Speelgoed november 400 stuks

Op regelmatige basis ontvangen we goederen van sympathisanten : unidoses confituur, choco, boter, 
citroensap,  … 

06.2.1    Verse groenten en fruit

• Ophaling van overschotten fruit en groenten bij bioboer Koningshooik in samenwerking met drie   
 andere sociale kruideniers. Frequentie: ongeveer 6 keer per jaar (driemaal in voorjaar: drie maal in  
 najaar)
• Overschotten van plukboerderij in Kalmthout: paprika, wortelen, aubergines, kolen,…
• Particulier aanbod (eigen kweek en pluk) van stoofappeltjes, courgettes, noten, kastanjes,…:
• Giften van onze vaste leverancier Perry Fruit: mandarijntjes, mango’s
• Belorta, samenwerking tussen stad Antwerpen en de veiling van Mechelen en Hoogstraten:   

 2-wekelijks aanbod van verse groenten geleverd door ODC 
 

06.2.2    Bakker

Ophaling brood en banket bij warme bakker Svanut (Kalmthout) en bakkerij ALDO (Antwerpen): brood, broodjes, 
koffiekoeken, croissants, stokbrood, gebak, sinds corona ophaling brood bij bakkerij De Klerck (Antwerpen)

06.2.3    Bijna vervallen producten

Ophaling van gekoelde producten die bijna vervallen zijn bij Alvo Deurne, voor de lockdown. Tijdens de eerste 
lockdown ontstond er een nauwe samenwerking met Sigro. Zij doneerden bijna vervallen producten en gaven 
ons de mogelijkheid om andere producten zeer goedkoop af te nemen. 
Nadien kwam er een samenwerking tussen de stad en enkele supermarkten waarbij de ophaling en distributie 
van bijna vervallen producten georganiseerd werd door de stad Antwerpen via het ODC.
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Ecover allesreiniger september 2 paletten

HEMA
Peperkoek, snoepgoed 
sinterklaas,...

Oktober-
november 12 dozen

SK Kalmthout Yoghurt, bloem, kipfilet november 1 doos

Belgisch leger
Allerlei conserven en 
droogsoepen november 4 dozen

Scouts Stoffen boodschappentassen november 750 stuks

De Banier Speelgoed november 400 stuks

06.2.4    Goods 2 give: Nonfood

= een organisatie die afspraken heeft met enkele producenten om hun overschotten (o.a. breekgoederen) te 
krijgen. Zij mogen die verkopen aan 8% van de marktwaarde aan sociale organisaties, die op hun beurt 15% van 
de marktwaarde mogen vragen aan hun klanten

 Frequentie: gemiddeld 1x per maand 
  Producten: verzorgingsproducten (shampoo, douchegel, tandpasta, maandverband,…),    
 onderhoudsproducten (afwasmiddel, wasmiddel, vloerzeep, …), schoolgerief, (kaften, schriften,   
 schrijfgerief,…)

06.2.5    Davy Tops food outlet:

= zelfstandige die voedseloverschotten en non-food opkoopt en die verder verkoopt

 Frequentie: 7 x op jaarbasis
 Producten: appelmoes, kikkererwten, rode bonen, zwarte bonen, boterbonen, kersen, pruimen,   
 kokosolie, tomatenpuree, halal kippenworstjes, halal instant noodles, sardines, makreel,   
 ontbijtgranen, koeken,toiletpapier,  vochtige doekjes, shampoo, wasmiddel, afwasmiddel,
 tampons, …

07.    Taaloefenkansen
Een minimale beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om je weg te vinden in onze samenleving. Voor 
(bijna) alle vormen van deelname aan de samenleving heb je de taal nodig: afrekenen aan de kassa, een A-kaart 
aanmaken, werk zoeken, gaan voetballen bij de plaatselijke voetbalploeg,…

Klanten van de sociale kruidenier zijn vaak onzeker over het gebruik van de taal. Buiten de muren van Filet Divers 
valt de veiligheid (en dus ook de durf) weg om Nederlands te spreken. We bieden daarom binnen de organisatie 
verschillende taaloefenkansen aan.

Vrijwilligerswerk is een heel effectieve manier om de taal te oefenen. Dankzij het vrijwilligerswerk wordt een 
netwerk gecreëerd waarbij Nederlands als voertaal wordt gebruikt. Vrijwilligers voeren taken uit, nemen deel 
aan vergaderingen en communiceren met hun collega’s. We stimuleren om dit alles in het Nederlands te doen. 
Het is een effectieve en efficiënte vorm van ‘informeel leren’. Helaas is het door de pandemie niet mogelijk om 
veel mensen als vrijwilliger tewerk te stellen (zie punt Filet Divers Talent). Voor veel doelgroepvrijwilligers viel 
deze informele taaloefenkans weg.

De Nederlandse Conversatie biedt een georganiseerde taaloefenkans aan mensen met een kaart van de sociale 
kruidenier of vrijwilligers. Elke maandag en woensdag (10.00 tot 11.30u) mogen mensen vrijwillig deelnemen 
aan de conversatiegroepen. De 6 vrijwilligers bereiden een thema of methodiek voor. De bedoeling is dat de 
deelnemers actief deelnemen aan de conversatie en zo de inhoud van voormiddag bepalen.
De deelnemers schrijven zich vooraf in. We proberen hen te stimuleren om minstens 10 keer deel te nemen. Dit 
doen we door gebruik te maken van tienbeurtenkaarten. Op deze kaarten komen een sticker met de datum van 
deelname. Een volle stickerkaart wordt ingeruild voor een certificaat. Tot maart 2020 hebben we 19 certificaten 
kunnen uitschrijven. Eveneens waren er gemiddeld 6 deelnemers per conversatiemoment aanwezig. 
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Dit aantal zien we echter snel teruglopen bij de eerste berichten over het coronavirus. Vanaf begin maart zijn
er gemiddeld maar 2 deelnemers per conversatiegroep aanwezig. Uiteraard zijn ook deze activiteiten volledig 
stilgelegd vanaf de eerste lockdown.

In het onthaal voelden we doorheen het jaar de vraag naar georganiseerde taaloefenkansen groeien. Mensen 
zaten thuis en hadden niemand om Nederlands met te praten. Er werd in gesprek des te meer verontschuldigd 
voor slecht gekozen woordkeuzes of grammaticale fouten. Onzekerheid groeide naarmate mensen langer 
binnen moesten blijven en de vraag naar de conversatiegroep werd groter.
Ook de vrijwilligers van de conversatiegroepen waren vragende partij om binnen de gegeven restricties toch 
Nederlands te oefenen.

Op 2 oktober staken we onze koppen bij elkaar om samen met vrijwilligers en teammedewerkers te bekijken 
hoe we de conversatiegroep op een veilige manier konden organiseren. Hieruit vloeide een nieuwe vorm van 
conversatie geven:

• Mensen zouden op voorhand moeten inschrijven voor de komende week. De vrijblijvendheid verviel  
 hierdoor.
• Indien mensen 2 maal niet aanwezig zouden zijn zonder afmelding, zouden zij terug achteraan in de  

 wachtlijst terecht komen.
• De conversatiegroep werd gereduceerd tot 1 uur en 6 deelnemers.
• We werkten met vaste bubbels. Het waren altijd dezelfde 6 deelnemers die bij dezelfde 2   

 vrijwilligers conversatie volgden. 

In de loop van 4 weken hebben we elke maandag een conversatiegroep kunnen laten doorgaan, startende op 
maandag 5 oktober. Helaas kwam er na vier weken een nieuwe lockdown in zicht, waardoor we de rest van het 
jaar geen conversatiegroepen hebben laten doorgaan.

Filet Divers is door Atlas en de Stad Antwerpen geselecteerd voor de projectoproep Taaloefenkansen Nederlands. 
In februari 2020 ging het project van start. Met de extra middelen willen we inzetten op kwaliteitsvolle 
taaloefenkansen, vooral voor mensen met een laag taalniveau en analfabeten. Het is de bedoeling om 
zowel in de Nederlandse Conversatie als in de gehele organisatie in te zetten op een exponentiële groei van 
taaloefenkansen. Doelstellingen zoals het zorgen voor meer verbinding tussen de projecten binnen filet divers 
die inzetten op taaloefenkansen (Nederlandse Conversatie, Samen Inburgeren, Participatietraject en Filet 
Divers Kompas) en het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden zijn door Corona naar de achtergrond 
verschoven. Van maart tot september 2020 werd het project om diezelfde reden tijdelijk stopgezet. In 
september werden de doelstellingen geherformuleerd in samenwerking met Atlas. Informatie (over Corona) 
op een laagdrempelige manier overbrengen, het opstellen van een nieuw draaiboek Nederlandse Conversatie, 
werken aan digitalisering, zijn nieuwe accenten. Er zal ook een eerste aanzet gegeven worden voor een 
taalbeleid op te starten (dat een gedragen visie rond taal binnen de organisatie als doelstelling heeft).



24 25

08.    Het kookproject
Tot begin maart was het kookproject een vaste waarde binnen de organisatie. Verbinding tussen mensen groeide 
tijdens het nuttigen van een kom soep op maandagmiddag. Twee doelgroepvrijwilligers stonden wekelijks paraat 
om met groenten uit de sociale kruidenier een gezonde, verse soep te maken.

Daarnaast was er elke tweede en vierde woensdag van de maand de mogelijkheid om mee aan te schuiven aan 
onze lange eettafel. Zowel klanten, vrijwilligers, teamleden als sympathisanten konden intekenen om te smullen 
van heerlijke wereldse gerechten.  De koks van dienst zijn altijd (gewezen) klanten van de sociale kruidenier. 

Tot maart zijn er 5 maaltijden doorgegaan. In totaal namen 68 personen deel aan de maaltijden. 

Vanaf de eerste lockdown is het kookproject stilgelegd. Deze stilstand zorgt ervoor dat we de tijd kunnen nemen 
om de keuken helemaal op te frissen. Een gebruiksvriendelijkere en nettere keuken zal ervoor zorgen dat het 
kookproject terug kan uitbloeien tot het versterkende en verbindende project van weleer.

09.    Samen inburgeren
Samen Inburgeren is een duomethodiek waarbij we anderstalige nieuwkomers (inburgeraar) koppelen aan 
mensen die thuis zijn in onze samenleving en taal (coach). Bedoeling is dat de nieuwkomers iemand in hun 
netwerk integreren die Nederlands spreekt. Op deze manier wordt een georganiseerde informele taaloefenkans 
geboden.

De duo’s spreken gemiddeld 2 keer per maand af. Ze kiezen zelf welke activiteiten ze doen. Sommige duo’s komen 
elke keer naar Filet Divers voor een koffie, andere duo’s gaan samen sporten of nodigen elkaar thuis uit.

In 2019 waren we een samenwerking opgestart met KdG-hogeschool, waarbij studenten van de 
leerkrachtenopleiding in het kader van een sociale stage als coach aan de slag gingen. Eind maart 2020 hebben 
we de 6 duo’s die hieruit voortvloeiden afgerond. We konden besluiten dat de zoektocht die we hadden afgelegd 
naar het vinden van goede matches tussen studenten en anderstaligen, uiterst waardevol was binnen het 
project. We konden jongere anderstaligen koppelen aan leeftijdsgenoten, wat bij alle 6 de duo’s als een sleutel 
tot succes werd ervaren. We tekenden in op een nieuwe samenwerking, waaruit 8 kandidaten naar voren werden 
geschoven. Helaas zijn zij door de pandemie nooit kunnen starten.

Nieuwe duo’s werden amper gevormd. In totaal zijn er 25 kennismakingsgesprekken doorgegaan, waarvan 13 
met anderstaligen. Alle dertien konden we matchen met een coach. 3 kersverse duo’s vonden hun draai niet 
binnen de corona-maatregels, en zijn doorheen het jaar gestrand. De andere tien zijn erin geslaagd om ondanks 
alle opdoffers toch nog vormen van contact te onderhouden.
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Het was ook voor reeds bestaande duo’s een uitdaging om contact te onderhouden met elkaar. Omdat veel 
inburgeraars ook botsen op (extreme) eenzaamheid, hebben we coaches aangemoedigd om al dan niet fysiek 
met hun compagnon af te spreken. Dit deden we door actief te bevragen bij coaches hoe het contact verliep 
en ook digitaal contact sterk aan te moedigen.I

n 2020 nam één van de coördinerend vrijwilligers én een sterke kracht van het project afscheid van Samen 
Inburgeren. Hij nam een aanzienlijk deel van de taken op zich en was een duidelijk aanspreekpunt voor veel 
duo’s. Het zal in 2021 een voorname taak worden om één of meerdere coördinerend vrijwilligers te vinden en 
op te leiden, zodoende dat zij de vrijgekomen taken op zich kunnen nemen.

Op 10 maart vond de allereerste inspiratiedag voor coaches plaats, georganiseerd door Atlas (integratie en 
inburgering). De weg naar deze inspiratiedag vindt zijn oorsprong al in 2018. Vanuit Filet Divers zijn we dan ook 
ontzettend tevreden dat de noden een vorm van antwoord heeft gekregen en dat dit voor de vijf deelnemende 
coaches vanuit Samen Inburgeren als een bron van inspiratie werd aanzien. Coaches kregen de kans om 
deel te nemen aan drie verschillende vormingen, naargelang hun eigen interesses of noden. De vormingen 
waren: methodieken voor duo’s, referentiekader en conversatie over gevoelige thema’s en intro Klare taal + 
conversatie stimuleren.

10.    Filet Divers Sport
Filet Divers Sport werd in 2020 niet meer uitgevoerd. Er werd beslist om de aanwezig fitnesstoestellen in het 
onthaal als aanbod te integreren.

11.    Groepswerk
Het groepswerk van Filet Divers valt onder het luik van de organisatie als vereniging waar mensen in 
Armoede het woord nemen.

Een vereniging werkt volgens 6 criteria:

• Armen verenigen 
• Armen het woord geven
• Werken aan maatschappelijke emancipatie
• Werken aan maatschappelijke structuren
• Dialoog en vorming
• Armen blijven zoeken 

2020 was een vreemd groepswerkjaar. Corona zorgde in de eerste lockdown vanaf midden maart voor een 
volledige stopzetting van groepsbijeenkomsten. De maanden juni tot en met oktober kon er terug beperkt 
in groep gewerkt worden, mits het naleven van de geldende corona maatregelen. De tweede Corona golf 
in november en de daarbij horende maatregelen zorgde ervoor dat we ook weer enkele projecten in pauze 
moesten zetten.
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Het was zoeken naar onze rol, naar de mogelijkheden en kansen om mensen toch een stem te geven in deze 
periode. 

In het jaarverslag van 2020 beschrijven we de kansen die we genomen hebben om mensen een stem te geven, 
overlopen we vervolgens de stand van zaken in lopende projecten en geven tot slot een vooruitblik naar de 
uitbouw van de werking in een hoopgevend 2021. 

In 2020 werd het groepswerk, net als vorige jaren onderverdeeld in deelwerkingen:

In de MeZoPa-groep werkten 18 deelnemers mee in 2020, allen leven zonder wettig verblijf in Antwerpen. 
Zij delen ervaringen en informatie over de specifieke moeilijkheden of uitdagingen die men ervaart en die 
voortkomen uit het feit dat ze zonder wettig verblijf zijn.

In de themagroep werkten 17 deelnemers actief mee. Zij vertegenwoordigen mensen in armoede met 
migratieachtergrond en proberen de noodzaak en de meerwaarde van het kruispuntdenken (migratie/armoede) 
duidelijk te maken.

Er zijn 6 deelnemers die in beide groepen participeren, we spreken dus over 26 unieke deelnemers in het 
groepswerk.

Het wervend werken voor groepswerk is altijd een uitdaging. Groepswerk vraagt een engagement, een inzet 
die vaak pas loont of meerwaarde toont op (middel)lange termijn. We zien dat niet iedereen in elke fase van 
zijn persoonlijk verhaal de ruimte heeft om in te stappen en vanuit zijn eigen ervaring mee te denken. Door de 
Coronapandemie kunnen we slechts met een beperkt aantal mensen samenkomen. Dit bracht onzekerheid over 
het al dan niet (her)opstarten van projecten en zorgde voor een onthaalwerking die tot een minimum werd 
gereduceerd.

Mensen die deelnemen aan het groepswerk ervaren vaak ook veel veranderingen in hun leven : iemands 
verblijfssituatie wijzigt (3personen), een kind wordt geboren (1persoon), iemand verhuist (7personen), migreert 
(1), heeft werk of opleiding gevonden (2personen),... Hierdoor kunnen ze het groepswerk (tijdelijk) verlaten. In 
2020 waren er 5 personen die om één van deze redenen (tijdelijk) stopten. Er was dit jaar dus uitstroom, maar 
zo goed als geen nieuwe instroom.

11.1    Mensen een stem geven in deze corona crisis

De eerste lockdown zorgde voor een onmiddellijke en bruuske stopzetting van alle groepswerkactiviteiten.

Vrij snel zagen we ook de planning die we hadden voor de themagroep en de MeZoPa-groep in duigen vallen: 
de forumdag gekleurde armoede, dialoog en vormingsmomenten waarin we engagementen hadden vastliggen 
(Open school, VOCVO, Bond zonder Naam, Bindkracht) werden eerst uitgesteld en later afgelast. Ook het plannen 
van onze theatervoorstelling moest uitgesteld worden.
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11.2    Telefoonrondes, groepswerk en wandelingen

In de eerste lockdown werd groepswerk verlegd naar wekelijkse telefoonrondes. Wekelijks werd geprobeerd 
om elke deelnemer uit het groepswerk te bereiken  In deze contacten was het vooral de bedoeling om 
verbonden te blijven, correcte informatie te bezorgen, te polsen naar noden of hulpvragen en mensen, indien 
nodig, toe te leiden tot de gepaste hulpverlening. 
Waar nodig en mogelijk werden laptops en weefree codes doorgegeven. Ook werd het aanbod van Antwerpse 
noodhulporganisaties of daklozenopvang doorgespeeld. Er werd doorverwezen naar sociale diensten, dokters 
van de wereld, OCMW centrum plein en waar diensten of hulp ontbraken, werden sommige situaties ook 
individueel opgevolgd door de groepswerker. Deze belrondes waren zeer tijdrovend en emotioneel ook 
belastend voor de werker. De (emotionele) noodkreten aan de andere kant van de lijn, met vaak weinig 
mogelijkheid op antwoord waren een duidelijke realitycheck. Bijna alle mensen uit de groepen reageerden 
zeer positief op deze inzet. We konden zo contacten houden, emotionele en soms praktische bijstand geven.

Vanaf de maand juni startte de groepswerking opnieuw op, om dan eind oktober opnieuw te moeten stoppen. 
De maanden november en december probeerden we coronaproof te gaan wandelen met deelnemers uit de 
themagroep en de MeZoPa groep. Deze wandelingen werden warm onthaald, maar na enkele keren voelden 
we het enthousiasme van deelnemers slinken. Het weer was niet altijd aanmoedigend, wandelen bleek voor 
enkele enthousiastelingen een fijne activiteit, maar de andere helft bleek moeilijker te motiveren. Tijdens de 
wandelingen was het ook moeilijker om ruimte te maken voor individuele verhalen, problemen, vragen etc.  

In het individueel telefonisch contact tijdens de eerste lockdown, in de groepen die we mochten organiseren 
tussen de twee (semi-)lockdownperioden, tijdens de wandelingen,... werden tal van signalen verzameld, 
voornamelijk over de effecten van Corona en de lockdown op mensen in armoede, waaronder ook veel 
mensen zonder wettig verblijf.

11.3 Wat deden we met de ‘corona-signalen’?

 Twee deelnemers van de themagroep getuigden in de Gazet van Antwerpen voor een artikel over  
 noodhulp in Corona (april 2020).  
 
 Via onderzoek UGENT ‘Apart together’ 
 Impact van corona op het welzijn van migranten en vluchtelingen, ook van mensen zonder wettig   

verblijf. Er was een online in te vullen vragenlijst, in meerdere talen vertaalt, die respondenten   
konden invullen. Deze vragenlijst werd na telefonisch contact met uitleg en opzet, aan groepsleden  
die voldoende taalvaardig, computervaardig waren én een goede internetverbinding hadden,   
verstuurd. Enkelen namen deel en bevestigden dat ze deze online bevraging ingevuld hadden. Het  
rapport met de bevindingen van deze internationale studie is inmiddels beschikbaar (zie: Apart   
Together survey (who.int))
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Via STA-AN vzw (Samen tegen Armoede, Antwerps netwerk van verenigingen waar armen het woord  
nemen)  
De hele corona crisis door werden op het Antwerps niveau signalen verzameld vanuit de verenigingen 
en doorgespeeld naar de kabinetten of platformen waar deze van belang konden zijn. Zo was er 
onder andere een overleg waar het kabinet sociale zaken Stad Antwerpen zijn corona relance-plan 
kwam voorstellen. Dit plan werd besproken in een groep van mensen met en zonder wettig verblijf, 
de opmerkingen en (verbeter)voorstellen uit de verschillende verenigingen werden via STA-AN vzw 
doorgegeven aan de stedelijke overheid. 
 

 Via het Vlaams Netwerk tegen Armoede 
 Ook het netwerk tegen Armoede verzamelde de hele crisis lang signalen. Ze stelden hiervoor een   
 vragenlijst op, die we invulden en die resulteerde in een signalenbundel. Deze werd uitgangspunt voor  
 beleidsaanbevelingen en sensibiliserend werk.

 Welzijnszorg
 Vanuit onze vereniging konden we van dichtbij het effect van Corona op het leven van mensen   
 in armoede zien. Corona zorgde daarnaast voor een golf van solidariteit in de samenleving: kwetsbare  
 groepen kregen (media)aandacht. Echter, een vaak vergeten groep, waar corona nochtans pijnlijk   
 inhakte op het overleven, waren de mensen zonder wettig verblijf. Welzijnszorg lanceerde in juni 2020  
 een Corona Projectoproep specifiek voor mensen zonder wettig verblijf. We tekenden in, kregen   
 goedkeuring en maakten met het budget een reportage waarin 4 mensen zonder wettig    
 verblijf getuigen over hun leven en de impact van corona.  De reportage werd via facebook verspreid,  
 via de nieuwsbrief van Pax Christi aan 15.000 mensen bezorgd, werd aan partnerorganisaties gestuurd  
 om op hun beurt in te zetten waar zinvol. 

 Dag Van Verzet tegen Armoede, 17 oktober 2020
Jaarlijks werken de Antwerpse verenigingen samen rond de dag van verzet. Dit jaar werd op STA-AN 
een coronaproof editie uitgewerkt rond het thema onderbescherming en inkomen. Elke Antwerpse 
vereniging organiseerde een dialoogmoment rond dit thema, ingekleurd door zijn eigen werking. Filet 
Divers werkte deze dialoog uit met de mensen zonder wettig verblijf en nam ook weer de coronacrisis 
erbij. Onze reportage werd getoond en mensen zonder wettig verblijf bespraken thema s of knelpunten 
met aanwezigen: Politie Antwerpen, OCMW Antwerpen, Kabinet Sociale zaken Antwerpen, Unia, 
advocatuur. Het werd een interessant gesprek. Er liggen veel kansen om op verder te bouwen. 

 Via Dokters van de Wereld
Ook Dokters van de Wereld Antwerpen ervaarde de corona crisis als een onderbescherming van 
kwetsbare mensen. De toegang tot zorg werd nog moeilijker, de organisatie werd overstelpt en men 
stelde vast dat ook de eigen toegankelijkheid er door de corona maatregelen op achteruit ging. Om 
dit te signaleren werd een oproep gedaan op een wijd netwerk om een brief op te stellen en aan het 
stadsbestuur te bezorgen met een vraag tot spoedig overleg. Vanuit Filet Divers namen we aan het 
overleg deel en ondertekenden we het schrijven. Vanuit de werking gaven we ook aan, dat als hierover 
dialoog werd opgestart, we als groep graag constructief deelnamen.
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 Deelname denktank zomerscholen
Na de lockdown en de sluiting van de scholen is leerachterstand en gelijke onderwijskansen een grote 
zorg. De provincie startte met een initiatief om het diverse aanbod aan zomerscholen in kaart te 
brengen. Anderzijds wil men ook lokale initiatieven ondersteunen door hen o.a. informatie en  vorming 
te geven over hoe men drempels weggewerkt en men de meest kwetsbare kinderen kan bereiken. 
We namen deel aan het overleg en bezorgden hen de brochure ‘dans met ons’. Deze brochure werd 
geschreven door de themagroep in 2019 en tracht een praktische en laagdrempelige handleiding 
te zijn om projecten toegankelijk te maken voor mensen in armoede met migratieachtergrond. 
Ze is vooral gericht op vrijetijdsprojecten voor volwassenen, maar vele tips zijn vertaalbaar naar 
de zomerscholen. Na het overleg liep de communicatie moeizaam. De provincie lost het contact.  

 Poging tot deelname corona-ambassadeurs stad Antwerpen 
Op stadsniveau werd een project opgestart om moeilijk bereikbare mensen toch goed te informeren 
over corona. Hiermee wil men de strijd tegen Fake News aangaan. Men ging werken met corona-
ambassadeurs, vrijwilligers die vorming kregen omtrent het thema en op hun beurt de stad introkken 
om mensen te informeren.  Vanuit Filet divers werden twee zaken aangeboden: we konden als 
organisatie intermediair zijn (een onthaalmedewerkster wou de vormingen volgen) en we konden 
iets opzetten om mensen zonder wettig verblijf mee in te schakelen als ambassadeur. De stad ging 
op dit laatste aanbod niet in omdat mensen zonder wettig verblijf niet als vrijwilliger voor de stad 
mochten werken. We deden dan het voorstel om in gesprek te gaan met mensen zonder papieren, 
om van hen te horen waar hun noden lagen op dat vlak. Ook hier verliep de communicatie moeizaam 
en werd niet ingegaan op het aanbod. Ook de intermediaire rol als organisatie loopt moeilijk. Er is 
weinig ondersteuning van het ambassadeur-project, geen meertalige folders, er wordt weinig ingezet 
op klare taal of gebruik gemaakt van info van andere organisaties die dit wel doen, enz. 

11.4    Stand van zaken lopende projecten

11.4.1    Kruispuntdenken:
 
Voor de planning, uitwerking en uitvoering van het project kruispuntdenken is er een samenwerking met 
Vormingplus Antwerpen. Een medewerker van Vormingplus investeert een halve werkdag per week in deze 
werking. De themagroep heeft ongeveer tweewekelijks een sessie op Filet Divers van een halve dag, met 
uitzondering van de schoolvakanties.

De themagroep geeft mensen in armoede het woord. De meeste deelnemers uit onze werking hebben een 
migratieachtergrond. Vanuit hun ervaringen hieromtrent kwamen we terecht bij het kruispuntdenken. Het 
vertrekt vanuit een ‘EN-EN denken’. Mensen zijn niet enkel in armoede, of hebben niet alleen een andere 
huidskleur. De mensen uit onze werking hebben veelal beiden, en uiteraard ook nog zoveel meer. Maar in dit 
project zijn dit (armoede en migratie) de twee facetten waarop we ons focussen omdat beiden heel prominent 
aanwezig zijn en veel invloed hebben op het persoonlijke en maatschappelijke leven van deelnemers.
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Deze ‘En-En bril’ leert ons over de specifieke noden en antwoorden die deze groep nodig heeft: een armoedebeleid 
dat cultuursensitief én niet discriminerend werkt EN een diversiteitsbeleid dat ook armoede-proof is. Vandaag 
zien we vaak een armoedebeleid dat weinig cultuursensitief is, of een inburgeringsbeleid dat niet weet hoe 
armoede werkt. Nochtans weten we intussen dat mensen uit onze doelgroep zich pas echt zullen thuis voelen in 
een beleid wanneer steeds beide aspecten erkend worden.

Het kruispuntdenken is heeft enerzijds een eenvoudige insteek, maar brengt daarop voortwerkend een grote 
complexiteit met zich mee. We voelen dat het niet makkelijk is om deze boodschap helder bij ontvangers te 
krijgen. In het project kruispuntdenken proberen we een beeld/beelden te zoeken die ons ondersteunen in het 
duidelijk overbrengen van deze boodschap.

In 2020 namen we hierrond volgende stappen : 

• 4 groepsbijeenkomsten voor de coronapandemie (14/1, 28/1, 11/2, 3/3).
• Een bijeenkomst om te brainstormen over beeld en inhoud met groepsleden en enkele    

 geïnteresseerde externen (o.a. de stadsdichter Seckou) begin april 2020, kon niet doorgaan.
• We schreven een projectvoorstel uit om financiële middelen te zoeken voor dit project. We dienden  

 een dossier innovatieve partnerprojecten in bij CJM in juni 2020.
• In het kader van de projectoproep werd de zoektocht naar een tekenaar/tekenares opgestart en   

 werden samen met twee mensen uit de groep gesprekken gevoerd met geïnteresseerde kunstenaars  
 die met ons aan de beelden wilden werken. Marieke Dorenbosch werd geselecteerd.
• Na de lockdown waren er bijeenkomsten die meer focusten op corona-sigalen (zie Telefoonrondes,  

 groepswerk en wandelingen ) (2/6, 9/6, 16/6, 31/6, 14/7)
• September 2020: de projectaanvraag CJM werd niet aanvaard.
• Bijeenkomsten op 25/8, 16/9, 7/10, 21/10, 28/10.
• Nieuwe projectaanvraag wordt opgemaakt en ingediend bij Fameus.

11.4.2    Project toekomst:

Het project toekomst is een project van de MeZoPa werking. MeZoPa staat voor ‘Mensen zonder Papieren 
Antwerpen’ en is een groepswerking van, voor en met mensen in precair verblijf. Zij gaan de dialoog aan met de 
samenleving over hun aanwezigheid, hun positie in deze maatschappij en de grondrechten die men heeft.

De deelnemers van de MeZoPa groep zijn waardige deelnemers binnen de werking. Hun inbreng is waardevol 
en zal gebruikt worden om representatiewerk te doen voor een grotere groep mensen zonder papieren in het 
Antwerpse. 
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MeZoPa 

• wilt een groep van lotgenoten en medestanders vormen
• wilt ervaringen delen
• biedt juiste informatie aan de deelnemers 
• gaat in dialoog 
• bouwt aan diverse netwerken voor mensen in precair verblijf 
• houdt mensen in precair verblijf actief

Het project toekomst is een project waar de groep in 2018 mee begon  op initiatief van CAW Antwerpen die 
zich bogen over het thema toekomstoriëntering. Het middenveld geloofde dat dit een zinvolle hulpverlening/
aanbod is voor mensen zonder wettig verblijf. Maar men moest evenzeer vaststellen dat de gesprekken rond 
toekomst met deze doelgroep zeer moeilijk liepen. Het CAW ging, met budget en op vraag van Fedasil, op zoek 
naar andere manieren om aan toekomstoriëntering te doen.

Er werd een samenwerking aangegaan met Pax Christi om het participatief theater in te zetten als middel in die 
toekomstoriëntering. De groep deed in 2018 en 2019 een traject toekomstoriëntering via theaterworkshops. 
We gingen ook 2 keer met de deelnemers op midweek naar de Ardennen.  
De groep was enthousiast over het theater en we hadden intussen veel verhalen verzameld. Het idee ontstond 
om een participatief theaterstuk over mensen zonder wettig verblijf en hun toekomstperspectieven te creëren. 
De deelnemers zouden het stuk zelf brengen op basis van hun verhalen.  Na vertoning van het stuk wordt in 
dialoog gegaan met het publiek. We mikken in eerste instantie op andere mensen zonder wettig verblijf in ons 
publiek. Maar indien het stuk het ook toelaat, en de deelnemers dit ook willen, kunnen we dit ook brengen bij 
professionelen die zelf werken met mensen zonder wettig verblijf.

Het project kende al wat praktische strubbelingen waardoor er af en toe twijfel werd getwijfeld over de 
verderzetting. Dit jaar zorgde corona voor nog meer onzekerheid. Net voor de eerste lockdown zaten we in 
de creatiefase. Er was veel positieve energie. Fedasil had groen licht gegeven om verder te werken. We deden 
workshops op 20/2, 6/3 en 12/3: personages werden verfijnd, verhaallijnen bedacht.

Door de lockdown werd een pauze ingelast. In juni kwamen we weer bijeen op 18/6, 25/6,1/7 en 9/7. Toen 
viel de medewerker van het CAW uit. Er werd door het CAW voor geen vervanging gezorgd. Bovendien liepen 
we door de lockdown vertraging op en zou niet alles uit de convenant kunnen gehaald worden in 2020. Na 
langdurig aandringen vanuit Filet Divers en Pax Christi werd overleg ingepland en werd ons in september 
gecommuniceerd dat de middelen beschikbaar bleven en we dus verder konden werken. De eerste voorstelling 
moest in 2020 al gespeeld zijn. 

Op 24 september deden we een casting: alle geïnteresseerden konden hun favoriete rol bekendmaken en op 
1/10 startten we met de eerste repetitie. We repeteerden nog op 8/10, 15/10, 22/10 en moesten het proces 
wederom in pauze zetten door de tweede corona golf.
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Vrij snel liet Fedasil weten dat dit voor teveel uitstel zorgde, dat ze middelen niet kunnen overdragen naar het 
volgende jaar, en de kost van ons project in 2021 dus te groot werd. Ze zetten de financiering van het project met 
onmiddellijke ingang stop.

Omdat we geloven in de groep en in het project schakelden we snel. Filet Divers en Pax Christi schreven samen 
een projectaanvraag en dienden in bij Fameus vzw, in de hoop op subsidies om dit traject verder te kunnen 
zetten.  We zijn vol goede moed en overtuiging om de deelnemers niet weer in de steek te laten en dit project 
alsnog te realiseren.

11.4.3    Bezoekersgroep

In de huidige werking bereiken we als organisatie uiteraard veel mensen in armoede. Velen van deze worden 
naast klant of bezoeker ook vrijwilliger binnen de organisatie. Zij participeren dus in uitvoerende activiteiten 
en krijgen soms ook al een stem in het vormgeven van deze deelprojecten. Echter, op vlak van stuurgroepen en 
besluitvorming op beleidsniveau lukt dit moeilijker. Als vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, 
willen we hieraan werken.

De bezoekersgroep, die eind 2016 opgestart werd, wil een opstap zijn hierin. De groep bestaat uit klanten en 
mensen in armoede die deelnemen aan de projecten van Filet Divers, die interesse hebben om mee na te denken 
over de werking van de organisatie.

In 2020 kwam deze groep slechts 1 keer samen (op 4/2) met 6 deelnemers.

In de bezoekersgroep wordt actief ingezet op het aanbieden van (nieuwe) informatie uit de werking, worden 
vragen vanuit projecten aan de deelnemers voorgelegd en is er ruimte voor eigen ervaringen en inbreng voor 
de organisatie vanuit de deelnemers. De inbreng van de bezoekersgroep wordt door sommige projecten als een 
meerwaarde ervaren. Kijkend naar de ‘participatieladder’ situeren de participatie zich op de trap ‘raadplegen’ en 
soms ook ‘adviseren’. Echte co creatie lukt nog moeilijk. Wel ervaren we dat deelnemers van de bezoekersgroep 
vertrouwder geraken om mee na te denken over projecten waar ze zelf geen vrijwilliger of deelnemer zijn.

We ervaren dat de vaste deelnemers van de bezoekersgroep (enkelen zijn al vanaf het begin betrokken) in dit 
traject groeien, maar dat zij in de bezoekersgroep voldoening vinden en geen ambitie tonen om door te groeien 
naar meer beleidsparticipatie. Bij de deelnemers die dit eventueel wel zouden willen, zien we dat zij ook in hun 
persoonlijke leven stappen zetten en vaak de organisatie verlaten vooraleer ze tot die beleidsparticipatie kunnen 
komen.

Het ontbreekt momenteel aan tijd om dit traject vast te pakken en zowel de organisatie als de deelnemers hierin 
voldoende te coachen. De bezoekersgroep zullen we in de toekomst een andere vorm en plaats geven, zie punt 3.
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11.4.4    Even een hoopvolle blik op 2021

We kijken er erg naar uit om stap voor stap terug groepswerk te kunnen organiseren. Elke groep heeft zijn 
eigen dynamiek, maar de ontmoeting met de ander, de herkenbaarheid in het verhaal van de ander, de steun 
en advies van de andere groepsleden, het boeiend gesprek dat ontstaat wanneer mensen elkaar net wel of 
niet begrijpen, het geloof of vertrouwen dat je van de ander krijgt, de kracht die een groep je geeft om grenzen 
te verleggen zijn in elke goede groep aanwezig.

Eind 2021 kregen we ook goed nieuws voor het groepswerk: De stad Antwerpen besliste om in het Antwerps 
netwerk STA-AN de positie van de vijf vereniging gelijkwaardiger te maken. Filet Divers was tot heden de 
vereniging met de minste financiering. We zullen door de extra middelen onze werking kunnen versterken, o.a. 
door het aanwerven van een extra medewerker.

Het plan voor het groepswerk van 2021 ziet er als volgt uit:

 MeZoPa: We zetten in op de vertegenwoordiging en sensibilisering van mensen zonder papieren.   
 Het project toekomst valt hier ook onder.

 Kruispuntdenken: we zetten in op de vertegenwoordiging en sensibilisering van mensen in armoede  
 met migratieachtergrond. Het project kruispuntdenken gaat verder met het creëren van een beeld  
 dat ons hierbij helpt. Armoedevormingen vallen ook hieronder

 Themagroep: een nieuwe themagroep wordt opgestart, rond een nieuw beleidsthema. Samen met  
 mensen in armoede, medewerkers en STA-AN bekijken we welke keuzes we maken. Het gekozen   
 thema moet al een basiswerking hebben in Filet Divers.  

 De bezoekersgroep en Verhalenvanger worden in 2021 niet verdergezet zoals ze daarvoor   
 bestonden.

• Bezoekersgroep: We zoeken een manier/moment om de punten die we nu in de    
 bezoekersgroep bespraken op de agenda te zetten bij de deelnemers aan het groepswerk.
• De verhalenvanger was niet actief in 2020 en nemen we niet terug op. Het vangen van    

 verhalen en daar creatief mee aan de slag gaan, is zowel in het kansenhuis, maar ook    
 als middel om een boodschap bij publiek te brengen waardevol. En zal als dusdanig    
 nog steeds als middel ingezet worden in het groepswerk waar mogelijk en zinvol.

12.    Uitstappen
Deelnemen aan cultuur of het hebben van een vrijetijdsbesteding is voor veel klanten van de Sociale Kruidenier 
een grote moeilijkheid. Verschillende redenen (financieel, statusverlegenheid, niet weten waar tickets 
te kopen, niet weten hoe er te raken, het aanbod dat niet matcht met de gemeenschap waartoe mensen 
behoren,…) zorgen ervoor dat mensen in armoede uitgesloten worden in dit belangrijke deel van het leven. 
De voordelen van deelnemen aan het rijke culturele leven van Antwerpen, zijn ontelbaar. Eerst en vooral is 
het gewoon leuk voor de deelnemers. Een ander niet te missen (maar soms snel vergeten) element is dat het 
zorgt voor verbinding met de stad en zijn bewoners. Daarom zijn we sterk van mening dat cultuur en vrijetijd 
geen luxeproducten zijn. Ook mensen die in een kwetsbare positie leven hebben recht op toegang tot cultuur/
Cultuur.
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Filet Divers organiseert minstens 1 keer per maand een activiteit. We proberen om zoveel mogelijk activiteiten 
kind- en gezinsvriendelijk te maken. Ook proberen we voldoende variatie te voorzien, zodat iedereen doorheen 
het jaar eens kan deelnemen aan een activiteit die zij graag willen doen. Het spreekt voor zich dat ook dit project 
te lijden had onder de coronapandemie. De maandelijkse uitstappen werden afgelast. Toch hebben 4 vrijwilligers 
er alles aan gedaan om in 2020 drie keer op uitstap te gaan.

De uitstappen van dit jaar waren:

Activiteit Datum Aantal deelnemers
Jungle Book light festival 11-1-2020 17
Antwerp Giants 16-2-2020 12
Chocolat Nation (museum) 18-10-2020 20

Op 17 september hadden we een online vergadering om te bekijken welke uitstappen we konden inplannen. De 
uitstap van oktober is nog kunnen doorgaan. Helaas moesten we die van november en december afgelasten door 
de geldende maatregelen.

13.    Filet Divers Kompas
13.1 Wat

Het gesubsidieerd pilootproject Filet Divers Werkt kende een einde in oktober 2017. We hebben in de loop 
van de voorbije jaren kunnen aantonen dat er grote nood is aan zulk een initiatief, en dat het project een 
meerwaarde is voor elke deelnemer maar ook voor VDAB. Het nieuwe project Filet Divers Kompas dat in 2018 
is opgestart was het” logisch” vervolg project i.s.m. de VDAB en het Centrum voor Basiseducatie. Het biedt 
een alternatief traject voor analfabete, traag lerende, uitgeleerde nieuwkomers met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. We hebben andere en extra accenten gelegd. Zo hebben we de “doe” activiteiten uitgebouwd 
tot complexe werkactiviteiten en gaan we er prat op dat al onze cursisten een (interne of externe) stage kunnen 
lopen. Ook gaan we volop verder bouwen aan een gevarieerd aanbod van werfbezoeken.

Ook in 2020 zochten we naar de competenties, talenten en kwaliteiten van onze cursisten. We versterkten 
hen via kwalitatief maatwerk met oog voor de noden van iedere deelnemer, via verschillende individuele 
trajectgesprekken en een beginnende zelfevaluatie. Zo kregen we een duidelijker kijk op welk werk /
opleiding deelnemers na uitstroom willen/kunnen doen

Door het jobdoelwit helderder te stellen, de sollicitatie module uit te breiden met extra computerondersteuning 
en het stageaanbod te verbreden vergroten we de kans van onze deelnemers naar een betere doorstroom naar 
(vrijwilligers) werk of opleiding. 

Filet Divers Kompas liep in het  begin van 2020 als een goed geoliede trein : er was een zeer goede, vlotte en positieve 
toeleiding van kandidaten door CBE en VDAB. Maar in maart 2020 sloeg de coronapandemie bikkelhard toe. Filet 
Divers Kompas ging samen met vele andere werkingen op slot  Dit had een grote impact op de werking en de 
verdere uitbouw van ons project. 
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13.2    Wie zijn onze cursisten

VDAB stelde vast dat ze een bepaalde groep mensen zeer moeilijk kon toeleiden naar werk. Filet Divers merkte 
dat een deel van de mensen die bij haar over de vloer kwam moeilijk werk vond, vaak ervaren zij zoveel sociale 
randproblemen dat het moeilijk is werk te zoeken, vinden en/of houden. Zowel VDAB als Filet Divers ontdekten 
dat oog voor deze problematieken noodzakelijk is in de zoektocht naar werk.

Bovenop de armoedeproblematiek werken we bij Filet Divers Kompas met mensen van niet Belgische origine 
die problemen ervaren met het verwerven van de Nederlandse taal. Mensen die erg traag de Nederlandse 
taal verwerven (traaglerenden ) of mensen die na een aantal jaren niet slagen om een basisniveau Nederlands 
te verwerven (uitgeleerden) vormen de doelgroep van dit project. Een heel aantal van deze mensen kan niet 
lezen en/of schrijven in hun moedertaal (analfabeet). 

13.3    Hoe pakken we dit aan 

In Filet Divers komen 4 keer per week een tiental werkzoekenden samen die onder begeleiding van CBE 
hun Nederlands oefenen op een niet schoolse manier. Door samen dingen te doen vb te koken, schilderen, 
winkelen, op (bedrijfs-)bezoek te gaan, te converseren,… verbeteren ze hun Nederlands. In de lessen komen 
ook arbeidscompetenties aan bod. Hoe kan ik mezelf presenteren op een sollicitatiegesprek? Wat verwacht 
een Belgische werkgever van zijn werknemers? Welke arbeidsattitudes dien ik te hanteren? 

De werkzoekenden in het traject hebben steeds een trajectbegeleider bij VDAB die met hem/haar stappen 
naar werk probeert te zetten. In Filet Divers hebben ze regelmatig contact met een POP coach die samen 
met hen eventuele randproblemen probeert te detecteren en te zoeken naar een oplossing zodat het hoofd 
vrijkomt om stappen naar werk te kunnen zetten. 

Een trajectbegeleider van VDAB, de lesgevers van CBE en de POP coach van Filet Divers hebben maandelijks 
een “deelnemers”overleg waarop ze de verschillende werkzoekenden in het traject bespreken. Ze bekijken 
welke stappen naar werk eventueel mogelijk zijn en koppelen de bedenkingen ook steeds terug naar de 
werkzoekende in kwestie. Door deze samenwerking kan ieder vanuit zijn eigen expertise een inbreng doen die 
de werkzoekende ten goede komt. We werken niet langer naast, maar met elkaar.  

Op het einde van het traject (na 3 tot 6 maanden) wordt er een stage op maat gezocht voor elke deelnemer. 

Deze stage van 1 tot 3 weken is vaak een extra werkervaring op de werkvloer, die kan vermeld worden in de 
CV, maar vooral een juist en realistisch beeld geven over hun jobkeuze. Tijdens de stage die vooral fulltime 
wordt aangeboden werken de deelnemers volgens het werkritme van de andere personeelsleden.  Het vergt 
een grote inzet en flexibiliteit. Ondanks een positieve en goede evaluatie van de stage biedt deze stage helaas 
geen rechtstreekse stap naar duurzame tewerkstelling. Het blijft beperkt tot extra ervaring, inzicht en kennis. 

Als een werkzoekende uitstroomt uit het traject, zorgen we voor een warme overdracht naar VDAB, OCMW, 
andere. In het traject zit ook een luik “NAZORG”. Dit geeft de kans aan uitgestroomde deelnemers, maar ook 
aan werkgevers , om extra ondersteuning te krijgen na uitstroom/doorstroom.  
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13.4    Werking in 2020

Werkjaar 2020  werd overheerst door de coronapandemie. In maart 2020 ging de werking op slot. 

De deelnemers konden plots niet meer naar de les komen. Gelukkig is de groep die gestart is in januari al ruim 
2 maanden in het traject. In het lessenpakket tijdens deze 2 maanden hebben ze de eerste stappen gezet in het 
ruimer gebruik van hun GSM .  De lesgevers van CBE zetten alles op alles om een online platform op te zetten en 
de cursisten via whatsapp te bereiken. Ze slagen er zelfs in om meer dan de helft van de groep online les te geven, 
opdrachten te geven en echt aan de slag te gaan met dit nieuwe media . Ze halen alles uit de kast om in contact 
te blijven met de cursisten wat absoluut geen evidentie is, wetende dat onze cursisten niet alleen analfabeet zijn 
maar zeker ook digibeet. 

Als in juni de eerste golf een beetje gaat liggen en de eerste versoepelingen mogelijk worden, startten we op 4 
juni opnieuw op met fysieke lessen. We deelden de groep in 2 en de lesgevers van CBE gaven beperkt les aan 
zeer kleine groepen in beveiligde lokalen van CBE. De werking was, gegeven de vele beperkingen en regels, niet 
ideaal. De eerste 14 personen van 2020 stromen pas uit in juni 2020.  In september werd opnieuw opgestart in 
de lokalen van Filet Divers met een groep van 9 ipv 12-14 personen. Ook zijn er beperkingen in de aard van de 
activiteiten.

Het werken met kleine groepen heeft ook een positieve kant : we kunnen nog meer inzetten op het individueel 
traject, we leren onze deelnemers beter en sneller kennen waardoor we snellere stappen kunnen zetten naar 
stage en opleiding.  

In 2020 volgden 23 personen het project. 0ndanks de Coronapandemie kunnen we goede resultaten voorleggen 
qua doorstroom naar werk en opleiding.    Meer als 85 % hebben hun label voor maatwerk gekregen. Bovendien 
zijn er 12 van de 23 deelnemers die wij hebben begeleid binnen het jaar na uitstroom bij Filet DIvers Kompas een 
job hebben gevonden ism VDAB in de sociale economie 

De doorstroom naar het Sociaal Economisch Circuit (SEC) vraagt niet alleen veel (procedure)tijd, maar er moet 
ook voldoende indiceringsmateriaal worden gevonden om dit dossier rond te krijgen. Wat resulteert dat onze 
mensen die doorstromen naar het SEC vaak na een positieve stage lang moeten wachten.  

Wegens de aanhoudende besparingen zijn de plaatsen in de maatwerkbedrijven eerder beperkt. 

In het SEC is er werk voor veel meer mensen maar ze kunnen wegens het te kort aan subsidies geen extra mensen 
aantrekken, bovendien kampt de sector met een zeer beperkt verloop zodat er zelden plaatsen vrijkomen die 
dan kunnen worden ingevuld door nieuwe medewerkers.   

Bovendien blijven we hopen we dat er in de komende jaren de beloftes van politici waarheid wordt en dat er 
tijd, ruimte en geld vrij gemaakt wordt om meer arbeidsplaatsen te creëren in de sociale economie ( SEC).  In 
januari 2019 is het nieuwe maatwerk*decreet van start gegaan. Het logische gevolg was dat ook de beschutte 
werkplaatsen dan openstonden voor onze mensen met een maatwerk label. Zo hebben wij onze werfbezoeken 
toegespitst op het bezoeken van deze bedrijven in onze regio. Maar de zoektocht naar werfbezoeken in 2020  
binnen de maatwerkbedrijven was zeer moeilijk gezien de coronapandemie. Toch hebben we in september met 
onze cursisten 4 maatwerfbedrijven bezocht.  
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Voor elke deelnemer werd in het werkjaar 2020 een persoonlijk kaftje gemaakt. Per afgewerkte module werd 
dit samen met de cursist ingevuld.  Deze beginnende (zelf)evaluatie met de begeleider maakt het voor hen 
duidelijk wat de sterke punten zijn en welke de werkpunten. Na uitstroom zal dit door de trajectbegeleider van 
VDAB verder opgenomen worden. 

13.5    Overleg en samenwerking binnen Filet Divers Kompas in cijfers:  2020

Wegens Corona zijn er minder fysieke contacten geweest met diensten en organisaties  

Operationeel team ( soms ook online) 3x Operationeel overleg tussen VDAB, FD en CBE om het 
project en de samenwerking op te starten en tijdens het 
jaar bij te sturen. Structurele problemen van deelnemers 
in het project bespreken.  

Stuurgroep = deelnemersoverleg ( 
soms ook online )

7x Maandelijks overleg tussen VDAB, FD en CBE om 
onze deelnemers te bespreken en het project en de 
samenwerking bij te sturen. + extra overleg wegens 
opstart project

Individuele gesprekken  110x Individuele gesprekken, opvolggesprekken, 
trajectgesprekken coaching gesprekken tussen coach FD 
en deelnemers en soms met lesgevers CBE 

Overleg met VDAB ( soms ook online 8x Overleg met VDAB over de samenwerking, signalisatie, 
andere 

Overleg met CBE ( soms ook online) 19x Overleg met CBE over samenwerking en planning + extra 
overleg opstart nieuwe groepen  

Bezoek Werkmmaat   1x Aanbod, overleg, bezoek verschillende 
vestigingen Werkmaat+ extra toelichting LDE en SW 

Werfbezoek Kringwinkel  Aanbod, overleg, bezoek verschillende vestigingen + 
extra toelichting stage mogelijkheid 

Bezoek ACG Antwerpen Aanbod, overleg, bezoek 
verschillende vestigingen / afdelingen + extra bespreking 
stagemogelijkheden 

Bezoek Arop 1x  Aanbod, overleg, bezoek verschillende afdelingen  Arop+ 
extra toelichting LDE en SW  en stage mogelijkheden

Werfbezoeken Andere werfbezoeken werden 
geannuleerd wegens corona  o.a: De Brug 
Mortsel - Maatwerkbedrijf Kunnig  - maatwerkbedrijf 
Opnieuw en Co Mortsel, - Maatwerkbedrijf MIVAS Lier 
–Levanto -  veiling Mechelen..
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Samenlevingsopbouw 1 Overleg ivm mogelijke samenwerking 

Overleg 2°hands  5x Planning interne stage, voorwaarden, werking 

Bezoek huisartsen*wachtpost 1x Aanbod, voorwaarden, werking  

Knabbel en Babbel 1x Ontmoeting met  toeleiders (VDAB-OCMW) + 
voorstelling van ons nieuw project door onze  cursisten is 
slechts 1 keer kunnen doorgaan ipv 3 tot 4 keer wegens 
corona

Overleg ABVV  GEANNULEERD WEGENS CORONA + Voostelling + 
planning vormingsaanbod 

Overleg met verschillende diensten 
zomerplanning  

GEEN ZOMERAANBAD WEGENS CORONA voor cursisten

Overleg met werkgevers ivm stage ( 
soms ook online)

18x Over mogelijke samenwerking, voostelling van ons 
project, stagebezoek, overleg met WG, stage-bezoek, 
stage evaluatie 

 Overleg nieuwe POP  4x Overleg, planning, uitwerking nieuwe POP met CBE, 
talentencoach FD en Atlas 

Trajectwerking 65x Verschillende contacten ivm vrijwilligerswerk, 
opleidingen, juridische diensten, stadsdiensten, sociale 
diensten mutualiteiten, vakbonden…. MEER ONLINE 
CONTACTEN OMDAT DE VERSCHILLENDE DIENSTEN 
ENKEL VIA DIT KANAAL BEREIKBAAR ZIJN VOOR ONZE 
DEELNEMERS

In en uitstroom gesprekken   23x Samen met cursist en zijn TB van VDAB of OCMW om 
een warme overdracht te garanderen 

Planning verfraaiingswerken Houtatelier
groot doe activiteit 

4x Contact met verschillende diensten en 
vrijwilligers ivm dit project 

Nazorg*gesprekken  21x Zelfs al zijn onze deelnemers uitgestroomd bij Filet 
Divers Werkt of  Filet Divers Kompas zij kunnen nog 
steeds terecht bij FDKompas  ivm wonen, huisvesting, 
advocatuur en werk 

Extra rondleidingen en bezoek  2x Extra rondleiding binnen Filet Divers Op stap organisatie 
in Mechelen, samenlevingsopbouw , andere 
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14.    Filet Divers Talent
Filet Divers Talent kadert in het project Bevorderen van maatschappelijke participatie van kansengroepen, dat 
door Stad Antwerpen gesubsidieerd wordt. Het is een project waarin mensen uit kansengroepen opgevolgd 
worden in hun vrijwilligerswerktraject. De twee andere organisaties die tevens deelnemen aan dit project zijn 
EVA centrum Ekeren en Alma Antwerpen. De 3 projectmedewerkers en de projectcoördinator van de dienst 
Vrijwilligerswerk Antwerpen staan in contact met elkaar om enkele keren per jaar verschillende thema’s rond 
vrijwilligerswerk en coaching te bespreken.

Vanaf 2020 werd binnen Filet Divers een nieuwe invalshoek geïntroduceerd voor dit project. Hieronder lichten 
we kort de uitgangspunten toe van deze nieuwe benadering, alsook de projectresultaten voor 2020. 
   
14.1    Doorgroei

In plaats van te focussen op ‘doorstroom’, zoals tot 2020 het geval was, willen we vanaf nu meer aandacht 
schenken aan ‘doorgroei’. Onder doorgroei verstaan we ‘het geheel van leerervaringen die de inzetbaarheid 
van de vrijwilligers verhogen zowel op functioneel, sociaal als communicatief vlak, waarbij het nadenken 
over groeipaden in de organisatie en over de organisaties heen centraal komt te staan’. (Bron: https://www.
vlaanderenvrijwilligt.be/bib/inschakelen-kwetsbare-vrijwilligers/) 

Op die manier hebben niet alleen sterkere vrijwilligers een kans op een ‘positief resultaat’ in de cijfers. Ook 
oudere vrijwilligers, vrijwilligers met een fysieke of mentale beperking of vrijwilligers zonder of met precaire 
verblijfsdocumenten – die geen reële kansen hebben op doorstroom naar opleiding, extern vrijwilligerswerk 
of werk – krijgen de kans een groeitraject af te leggen op hun maat en tempo. 

De werking van Filet Divers sluit mooi aan op deze visie. Filet Divers bereikt een zeer kwetsbare groep. De meeste 
bezoekers zijn ongeschoold of laaggeschoold, leven onder de armoedegrens, hebben een migratieachtergrond. 
Onze organisatie voorziet voor deze mensen in laagdrempelige activiteiten, een warm onthaal, begeleiding 
op maat en een positieve benadering met het accent op talenten en mogelijkheden. Op deze manier streeft 
Filet Divers ernaar om de maatschappelijke participatie van kansengroepen te bevorderen. 

We geven via participatie aan activiteiten en/of vrijwilligerswerk kansen om te groeien, om Nederlands te 
oefenen, om ervaring op te doen, om mensen te leren kennen, om zich voor iets te engageren, om zich ergens 
thuis te voelen. Hierdoor groeien mensen en kan hun zelfredzaamheid verhogen. Vanuit deze vertrouwde en 
veilige verbinding stimuleert de organisatie het leggen van verbindingen met andere instanties, zodat een 
mogelijke externe doorstroom ook kansen krijgt. 

Voor Filet Divers blijft het essentieel dat al dan niet willen doorstromen een vrije keuze blijft, anders zou 
niet doorstromen (maar eventueel wel groeien) toch als uitsluitingsmechanisme kunnen gepercipieerd 
worden. Externe doorstroom is dus eerder een neveneffect van vrijwilligerswerk dan een noodzakelijk te 
bereiken resultaat. Vrijwilligerswerk verhoogt sowieso de toegang tot en participatie aan de samenleving, 
en moet dus gezien worden als een stap in een traject van maatschappelijk integratie, eerder dan een stap 
in een activeringstraject. Ook krijgen de deelnemers bij Filet Divers de vrijheid zelf te beslissen al dan niet 
een ontwikkeltraject te willen starten. Niemand wordt hiertoe verplicht, uitgaande van de ‘vrijwilligheid’ van 
vrijwilligerswerk.
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14.2    De PiëzoMethodiek

De werking van Filet Divers heeft vele raakpunten met de PiëzoMethodiek uit Nederland. 

In een gefaseerde aanpak worden klanten begeleid richting deelname aan maatschappelijke activiteiten, het 
verrichten van intern en/of extern vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of betaald werk. Uitgangspunt 
hierin is dat je uitgaat van de wensen en talenten van de deelnemers zelf, terwijl je ook (integrale) aandacht hebt 
voor alle levensdomeinen. 

Net als in een Piëzocentrum zet Filet Divers ook in op: 

  De organisatie als veilige thuishaven: deelnemers die ontwrichtende gebeurtenissen hebben   
 meegemaakt, ervaren in de organisatie veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar. 

 Integrale begeleiding: deelnemers die kampen met meerdere problemen krijgen beter grip op de  
 thuissituatie en worden meer maatschappelijk zelfredzaam.

 Mens- en talentgerichte interventie: deelnemers die moeilijk zicht hebben op de eigen    
 mogelijkheden, krijgen binnen de organisatie beter zicht op wat ze zelf willen en kunnen en op de  
 mogelijkheden die er binnen de samenleving zijn.

 Netwerkinterventie: deelnemers die beperkte sociale netwerken hebben, maken in de organisatie  
 contact met de andere deelnemers, vrijwilligers en professionals.

 Ontwikkelingsgerichte interventie: deelnemers die beperkte werkervaring en/of    
 werknemersvaardigheden hebben, of werkervaring die in België van beperkte betekenis is, krijgen de  
 kans om met uiteenlopende activiteiten vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief aan de slag te  
 gaan. 

 Nederlandstalige omgeving: deelnemers die laaggeletterd zijn en/of de Nederlandse taal   
 onvoldoende beheersen, komen in de organisatie in een (Nederlands)talige omgeving terecht voor  
 educatieve activiteiten en lerend vrijwilligerswerk waarin de Nederlandse taal actief wordt toegepast. 

14.3    De Piëzomethodiek geënt op FD Talent

De te bereiken projectresultaten voor FD Talent passen volledig bij de soort inzet vanuit de Piëzomethodiek:

Projectresultaat 1: Filet Divers organiseert een warm onthaal en laagdrempelige activiteiten als sleutel tot 
participatie en integratie 

• Filet Divers organiseert een warm onthaal waar bezoekers advies en informatie krijgen. Ze kunnen er  
 terecht met vragen, er is toeleiding mogelijk naar activiteiten of begeleiding binnen en buiten Filet  
 Divers.  
• Filet Divers organiseert wekelijks laagdrempelige activiteiten. Het aanbod bestaat uit    

 informatieverstrekking en vorming over allerhande thema’s om deelnemers te versterken en   
 te stimuleren om vanuit de activiteiten stappen te zetten naar andere werkingen en diensten. 

1 ‘De PiëzoMethodiek. Handreiking voor trajectbegeleiders. Trajectbegeleiding in vijf fasen’, Marieke Van Bijnen, Thijs van den Einden, Ikram Taouanza, Marijke 
Booijink, 2019
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Projectresultaat 2: Filet Divers begeleidt vrijwilligers in een groeitraject met als doel werken aan 
vooruitgang, emancipatie, toename van de zelfredzaamheid en – indien mogelijk – activering 

•  Filet Divers stimuleert en biedt bezoekers kansen op vrijwilligerswerk. Vertrekkende vanuit de   
 mogelijkheden, draagkracht en interesses voorziet de uitvoerder in begeleiding en ondersteuning  
 zodat de vrijwilligers zich maximaal kunnen ontplooien. Filet Divers zet daarbij de eigen omgeving in  
 als leercontext om groeikansen te ontwikkelen.  
• De coach begeleidt de vrijwilligers in de stappen die gericht zijn op het vergroten van de    

 maatschappelijke participatie en het bereiken van persoonlijke doelen. Het groeitraject begint bij   
 een intake met de nieuwe vrijwilliger. Vervolgens is er periodiek contact met de vrijwilliger om zijn/ 
 haar persoonlijke ontwikkeling te bespreken. Het aantal begeleidingscontacten is variabel. 

De taken van de coach hierbij zijn voornamelijk: 
 

• Een professionele vertrouwensrelatie opbouwen met de deelnemer 
• In kaart brengen van talenten en competenties
• Helder maken en formuleren van mogelijke ontwikkeldoelen van de deelnemer 
• Samen stappen uitstippelen, waarmee de doelen behaald kunnen worden 
• Begeleiden van deelnemers in het bereiken van hun ontwikkeldoelen 
• De werkzaamheden binnen de organisatie opvolgen en samen evalueren 
• Feedback geven op de ontwikkeling die je bij de deelnemer ziet 
• Nieuwe kansen (binnen of buiten de organisatie) samen onderzoeken en verkennen en eventueel  

 doorverwijzen naar andere organisaties, al dan niet met een warme overdracht
• Knelpunten inventariseren en gezamenlijk oplossingen hiervoor aandragen
• De deelnemer enthousiasmeren en motiveren om meer te participeren aan verschillende   

 activiteiten binnen en buiten de organisatie
• Begeleiden in de balans tussen (vrijwilligers)werk en privé in relatie tot de hulpvragen die nog   

 aanwezig zijn ( = randvoorwaarden in kaart brengen)
• Als brugfiguur fungeren tussen de vrijwilligers, de verantwoordelijke van de deelwerking waarin ze  

 werken, de betrokken externe diensten,…
• Werken aan de versterken van zelfbeeld en vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
• Deelnemers het gevoel en de bevestiging geven dat ze, ondanks hun moeilijke situatie, een positieve  

 bijdrage kunnen leveren aan de samenleving
• De competenties en talenten die bij de deelnemers tijdens hun traject naar voor zijn gekomen op   

 een structurele manier (h)erkennen door een competentiedocument te kunnen uitreiken aan het   
 einde van hun vrijwilligerswerk
• Ondersteunen van deelnemers in hun zoektocht naar een job, een opleiding, ander vrijwilligerswerk  

 of een gespecialiseerde trajectbegeleiding. 
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• Bemiddelen tussen externe diensten (vb. VDAB,OCMW,…) en de deelnemers, gericht op:   
 opheldering, misverstanden vermijden of oplossen, conflicten oplossen, hertalen naar begrijpbare  
 taal, aanvullen van ontbrekende of onduidelijke informatie, kader geven rond beslissingen/te zetten  
 stappen/…
• Verder is de vrijwilligerscoach ook verantwoordelijk voor de administratieve en praktische aspecten  

 van het vrijwilligerswerk in huis (databeheer, intake- en exitgesprekken, matching in samenspraak  
 met collega’s, vrijwilligerscontracten en –attesten opmaken, infobrochure actualiseren,    
 administratieve opvolging van dossiers van vrijwilligers die een vrijstelling moeten aanvragen bij de  
 RVA of het ziekenfonds en degenen die aan de slag zijn via sociale activering bij het OCMW,…)

14.4    Projectresultaten in 2020

14.4.1    Corona gooit roet in het eten

De opkomst van corona half maart heeft vanaf het 2e kwartaal voor een compleet andere manier van werken 
gezorgd. De sociale kruidenier - het hart van de organisatie -  is steeds open gebleven: eerst met voedselpakketten 
die gratis bedeeld werden en waar de vrijwilligerscoach heeft meegeholpen, en vanaf mei met de heropening 
van de winkel, maar op een corona-veilige wijze met daarom ook slechts een beperkt aantal vrijwilligers in 
het onthaal en de winkel. Deze reorganisatie vergde in het 2e en 3e kwartaal veel tijd en energie van alle 
medewerkers. De vrijwilligerscoach werd gedurende heel 2020 mee ingezet in de corona-onthaalwerking en 
organiseerde hiervoor de minimale maar cruciale vrijwilligersinzet.  Er werd vanzelfsprekend gezorgd voor 
voldoende beschermingsmateriaal en -maatregelen in huis, alsook nadruk gelegd op het steeds behouden van 
veilige afstand tijdens het werk.

De vrijwilligerscoach bleef contact houden met de (niet-)actieve doelgroepvrijwilligers via telefoon, alsook met 
een aantal van hen tijdens de opening van de sociale kruidenier, aangezien een deel van de kwetsbare vrijwilligers 
ook klant is van onze winkel en dus wekelijks over de vloer komt.  De coach bleef beschikbaar voor begeleiding 
en ondersteuning (vb. psychosociale problemen, zoektocht naar opleidingen, werk of ander vrijwilligerswerk, 
andere dringende zaken,…) via telefoon of mail en sinds mei weer via individuele gesprekken in huis of buiten op 
straat. Op die manier kon de coach blijvend de vinger aan de pols houden i.f.v. noden en hulpvragen van zowel 
de actieve als de niet-actieve doelgroepmedewerkers.

Geregeld heeft de coach ook mailings verstuurd naar de vrijwilligers, waarin ze – naast een stand van zaken in 
huis – nogmaals benadrukte beschikbaar te zijn voor begeleiding en mogelijkheden naar doorstroom voor de 
vrijwilligers die tot nader orde niet meer aan de slag konden. 
Er is tijdens de pandemie ook naar alle vrijwilligers een steunkaartje gestuurd om hen een hart onder de riem te 
steken in deze niet evidente tijden, alsook een bedankingsmail op 5/12 (Internationale Dag van de Vrijwilliger) 
en een kerstkaartje eind december.
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14.4.2    Concrete projectresultaten

De onverwachtse corona-situatie zorgde ervoor dat de projectresultaten op vlak van activiteiten en begeleiding 
slechts deels konden behaald worden.

PR 1: Filet Divers organiseert een warm onthaal en laagdrempelige activiteiten als sleutel tot participatie en 
integratie

Medio mei is er een beperkte onthaalwerking heropgestart. Een beperkt aantal vrijwilligers/klanten konden 
in het onthaal aanwezig zijn, doelgroepmedewerkers werden met mondjesmaat opnieuw ingeschakeld in 
uitvoerende jobs in winkel, onthaal, het maken van mondmaskers, onderhoud, enz.  

Maar alle vormende activiteiten werden zowel in het 2e als in het 3e kwartaal volledig ‘on hold’ gezet. In het 4e 
kwartaal werden vormende activiteiten weer even in beperkte mate opgestart (oktober), maar in november 
alweer volledig ‘on hold’ gezet wegens de weer verstrengde coronamaatregelen. 

Slechts de volgende vormingen voor doelgroepvrijwilligers hebben in 2020 uiteindelijk kunnen plaatsvinden: 

• 6/10: ‘Grenzen aangeven zonder schuldgevoelens’ (workshop van Vormingplus over assertiviteit).  
 Dit was een zeer succesvolle vorming waar 8 doelgroepmedewerkers aan deelgenomen hebben.   
 Voor velen was het een eerste kennismaking met het begrip ‘assertiviteit’ en het was voor hen een  
 enorm leerrijke eyeopener. 
• dot.com computercursus ‘Start met email’ (13-20-27 oktober): 3 sessies met 6 deelnemers

Uitgestelde vormingen naar 2021:

• Digitale skills voor werkzoekenden (was gepland voor in november)
• Smartphone (was gepland voor in december)
• Interculturele communicatie (was gepland op 8/12): er werd aan de mensen die zich hadden   

 ingeschreven gevraagd of ze deze vorming online wilden krijgen, omdat de docent bereid was dit via  
 digitale weg aan te bieden. De 8 ingeschreven deelnemers kozen er echter voor de vorming uit te   
 stellen naar 2021 om deze live te kunnen volgen.

De vooropgestelde 8 groepsactiviteiten zijn dit jaar dus niet gehaald. 

PR 2: Filet Divers begeleidt vrijwilligers in een groeitraject met als doel werken aan vooruitgang, emancipatie, 
toename van de zelfredzaamheid en – indien mogelijk – activering 

Er werkten in het jaar 2020 141 vrijwilligers mee aan de verschillende projecten van Filet Divers (uitgezonderd 
project Samen Inburgeren). Van dit totaal waren er 76 doelgroepmedewerkers. Deze mensen konden coaching 
krijgen door de vrijwilligerscoach. Natuurlijk werkte van dit totaal aantal  vrijwilligers maar een peulenschil 
vanaf het 2e kwartaal (start Corona) tot het einde van het jaar. 
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In mei herstartte de vrijwilligerscoach haar individuele gesprekken, die sinds midden maart moesten gestaakt 
worden. Doelgroepmedewerkers die nog niet opnieuw aan de slag konden, namen geregeld met ons contact 
op voor hulp- en dienstverlening. De begeleiding op de werkvloer van de doelgroepmedewerkers werd met 
mondjesmaat herstart naarmate hun inschakeling mogelijk was.

Aantal coaching- en hulpverleningsgesprekken (digitaal, telefonisch of ter plaatse) in 2020 met mensen met 
een kwetsbaar profiel: 

• 1e kwartaal: 5 intakegesprekken en 31 coaching- en hulpverleningsgesprekken 
• 2e kwartaal: 2 intakegesprekken en 20 coaching- en hulpverleningsgesprekken 
• 3e kwartaal: geen intakegesprekken en 28 coaching- en hulpverleningsgesprekken 
• 4e kwartaal: geen intakegesprekken en 27 coaching- en hulpverleningsgesprekken

Aantal actieve vrijwilligers met een kwetsbaar profiel tijdens:

• 1e kwartaal: 141 actieve vrijwilligers, waarvan 76 met een kwetsbaar profiel
• 2e kwartaal: 58 actieve vrijwilligers, waarvan 18 met een kwetsbaar profiel
• 3e kwartaal: 55 actieve vrijwilligers, waarvan 20 met een kwetsbaar profiel
• 4e kwartaal: 43 actieve vrijwilligers, waarvan 21 met een kwetsbaar profiel

Deze vrijwilligers werden tijdens de coronapandemie voornamelijk ingezet voor volgende taken:

• hulp in het onthaal: koffie/thee zetten, afwas, tafels en stoelen geregeld ontsmetten,    
 winkelkarren ontsmetten, doorstroom naar de winkel garanderen, toezien op het correct volgen van  
 het circulatieplan,… (3 à 6 personen, afhankelijk van de maatregelen)
• hulp in de winkel: kaartcontrole, kassa, rekken aanvullen, magazijnwerk (laden en lossen), fruit en  

 groenten in zakken steken en uitdelen aan de klanten (6 à 11 personen, afhankelijk van de   
 maatregelen) 
• onderhoud: in afwachting van een nieuwe poetsmedewerker  (1 persoon) 
• wegbrengen van boodschappen voor invalide klant  (1 persoon) 
• mondmaskers maken (3 à 6 personen) 
• klusjes allerhande in huis (1 persoon) 
• tolken voor de sociale dienst (1 persoon) 
• groepswerk (4 personen) 
• hergebruik (1 persoon, hulp bij 3 beperkte acties in het najaar, nl. verkoop van boekentassen,   

 winterjassen, speelgoed) 
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14.5.3    Professionalisering van het aanbod FD Talent:

In de zomer van 2020 heeft de vrijwilligerscoach de POP-tool kunnen afwerken. De kaarten rond taal, 
doorstroom en basiscompetenties zijn ontwikkeld (vooraan een foto met trefwoord, op de achterkant 3 
niveaus van beheersing die in eenvoudig Nederlands en heel concreet omschreven worden). De tool zorgt 
voor meer dynamische en concrete coaching gesprekken, waarin de vrijwilliger een actieve rol opneemt in het 
bespreken van (al of nog niet verworven) competenties. 

Een POP-gesprek zorgt voor een duidelijker zicht op de nodige concrete actiepunten en de gezette stappen 
in trajecten van mensen. Niet enkel mogelijkheden tot externe doorstroom kunnen worden bepaald, maar 
ook detectie van waar de persoon nog de nodige ondersteuning nodig heeft of groeimogelijkheden in het 
verbeteren van zijn algemene vaardigheden, levenssituatie en randvoorwaarden.

Op 4/9 heeft een introductiesessie plaats gevonden met betrokkenen: Team Taal, de vrijwilligerscoach en de 4 
medewerkers betrokken bij FD Kompas die de tool ook willen gebruiken.

In het najaar is de vrijwilligerscoach gestart met het uittesten van de POP-tool (4 POP-gesprekken).

In maart 2021 is er een tussentijdse evaluatie voorzien om de 1e bevindingen m.b.t. het gebruik ervan en 
verbeterpunten te bespreken.
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De vrijwilligerscoach heeft in het voorjaar van 2020 een projectvoorstel ingediend voor de Burgerbegroting van 
2021. In september heeft de vrijwilligerscoach 2 dagen/week (tijdens de opening van de winkel) in het onthaal 
klanten en vrijwilligers geholpen met digitaal hun stem uit te brengen voor de 2 projecten van Filet Divers in het 
kader van de Burgerbegroting (o.a. het project ‘Onze onontbeerlijke vrijwilligers verbinden en versterken’ = 3 
vormingsreeksen en een teambuilding). Jammer genoeg heeft het projectvoorstel het niet gehaald. Er wordt nog 
overwogen of het voorstel in 2021 opnieuw zal worden ingediend.

Er heeft een digitaal overleg basiswerk plaatsgevonden op 24/9 met de andere 2 organisaties en de 
projectcoördinator van de dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen (enkel EVA-projectverantwoordelijke aanwezig)

Verder heeft de vrijwilligerscoach deelgenomen aan twee online vormingen van VDAB:.

• Oriënteren met arbeidsmarkttools (15/10)
• Digitale kwetsbaarheid (19/10)

14.5.4    Uitdagingen en belemmeringen

De grootste uitdaging in 2020 was om onze vrijwilligers te ondersteunen in het regelen van allerhande documenten 
en procedures, aangezien door corona de meeste dienstverlenende organisaties hun deuren gesloten hielden en 
zo goed als alles digitaal of via telefoon diende te gebeuren. Door de digitale kwetsbaarheid van onze doelgroep 
bleek dit vaak problematisch en moest de vrijwilligerscoach veel meer dan normaal contact opnemen met en 
bemiddelen met externe diensten (vb. vakbonden/hulpkas, OCMW, VDAB, tenders van VDAB, mutualiteiten, 
CVO’s,…). Onze doelgroep heeft nood aan persoonlijk contact en meer begeleiding.

Los van Corona blijft ook de problematiek bestaan dat digitaal solliciteren voor velen uit onze doelgroep niet 
voldoende bekend is en/of te moeilijk om toe te passen, dit door onvoldoende computer- en taalvaardigheid 
om via internet naar vacatures te zoeken, een CV en sollicitatiebrief te schrijven en door te sturen, te slagen 
voor screenings en tests,… Onze vrijwilligers hebben vaak geen computer thuis, geen mailadres, hebben 
veel moeite met logins en paswoorden,… Iemand die volledig beantwoordt aan bijvoorbeeld een profiel van 
keukenhulp, bakker, poetshulp of arbeider, moet ook deze weg volgen, hoewel voor de jobuitoefening geen 
computervaardigheden nodig zijn. Ze weten vaak niet welke stappen ze moeten zetten en hebben meestal geen 
netwerk die hen daarbij kan helpen. Door de pandemie en de strikte maatregelen werd het solliciteren nog extra 
bemoeilijkt.

Ook het feit dat veel Nederlandse lessen en begeleidingstrajecten naar werk via What’s app en internet 
verdergezet werden bleek voor heel wat mensen een hindernis. Daardoor hebben ze bijna een jaar lang op een 
‘gebrekkige manier’ aan hun Nederlandse taalkennis kunnen werken en snappen ze nog altijd niet hoe ze moeten 
solliciteren. Het feit dat veel vrijwilligers ook niet meer konden komen werken in Filet Divers, geen Nederlandse 
conversatielessen meer konden volgen in huis en veel meer tijd thuis doorbrengen in een niet Nederlandstalige 
context droeg niet bij aan een zichtbare ontwikkeling in hun vaardigheden
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In 2020 werd dus eens te meer duidelijk hoe erg het gesteld is met de digitale vaardigheden van vele mensen 
uit onze doelgroep en hoe ze daardoor dreigen uit de boot te vallen en in de problemen te komen. We willen 
daarom ook blijvend inzetten op laagdrempelige cursussen in huis rond computergebruik en rond gebruik van 
smartphone.

We hopen in ieder geval dat onze doelgroep van mensen in kansarmoede met een migratieachtergrond ook bij 
externe diensten snel weer op een volwaardige manier de broodnodige leer- en oefenkansen gaan krijgen op 
vlak van professionele en taalcompetenties.

We blijven pleiten voor meer laagdrempelige computercursussen zoals aangeboden door dot.com en voor 
meer sollicitatietrainingen op maat van de mensen in een kwetsbare positie.

MEDEWERKERS

01.    Samenstelling

Medewerkers • Onthaalmedewerker(Vlaamse gemeenschap)
• Groepswerker (Vlaamse gemeenschap)
• Samen Inburgeren (Stad Antwerpen)
• Sociale Kruidenier (Bond zonder Naam/Stad Antwerpen)
• Doelgroepmedewerkerscoach (Stad Antwerpen)
• Coördinatie (Bond zonder Naam)
• Sociale Dienst (Bond zonder Naam)
• Filet Divers Kompas (VDAB)

Totaal

19u/week
19u/week
6u/week
28u/week
19u/week
26u/week
46u/week
19u/week

4,8 VTE

02.    Teambijeenkomsten
Normaal komt het team maandelijks fysiek bij elkaar. Wegens de coronapandemie zijn er frequentere 
bijeenkomsten online (in Bold) geweest om de werking goed op elkaar af te stemmen. (13/1, 10/2, 9/3, 23/3, 
27/3,3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 15/5, 25/5, 29/5, 8/6, 13/7, 31/8, 12/10, 9/11, 14/12) 

Op 21/1 hadden we een inhoudelijk team rond het thema ‘De toekomst van Filet Divers’ op 27/1 rond de open 
poort dag.

Op 30/6 evalueerden we de werking en maakten we een planning op voor de volgende 6 maanden. 
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02.    Teambijeenkomsten
Normaal komt het team maandelijks fysiek bij elkaar. Wegens de coronapandemie zijn er frequentere 
bijeenkomsten online (in Bold) geweest om de werking goed op elkaar af te stemmen. (13/1, 10/2, 9/3, 23/3, 
27/3,3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 15/5, 25/5, 29/5, 8/6, 13/7, 31/8, 12/10, 9/11, 14/12) 

Op 21/1 hadden we een inhoudelijk team rond het thema ‘De toekomst van Filet Divers’ op 27/1 rond de open 
poort dag.

Op 30/6 evalueerden we de werking en maakten we een planning op voor de volgende 6 maanden. 

Vele (bijna alle) activiteiten in het BZN Kansenhuis worden gedragen en ingebed in een netwerk. Het is immers 
door gedeelde kennis en ervaring dat een maximaal aan effect wordt bekomen.

VANUIT FILET DIVERS
SAMENWERKINGSVERBAND ALS VZW

We trachten de AV en RVB van Filet Divers samen te stellen uit partners die nauw verbonden zijn met de werking, 
met name CAW Antwerpen, Bond zonder Naam, De Loodsen vzw en PSC Antwerpen. De RVB kwam samen (al 
dan niet online) op 11/2 en 9/12.

Op 10/3 en 8/5 was er een overleg tussen de RVB BZN en Filet Divers.

Op 27/4 kwam de algemene vergadering bijeen.

VERBANDEN ALS ERKENDE VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD 
NEMEN

Vanaf 2012 ontving Filet Divers middelen als erkende vereniging waar armen het woord nemen. Hiermee verbindt 
het project zich met het netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen op Vlaams en Antwerps vlak. 

01.    Op Antwerps Vlak
vzw STA-AN bundelt de erkende Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen. 
Dit zijn :

• Recht op vzw 
• Centrum Kauwenberg
• Open Huis 
• Betonne jeugd
• Filet Divers

We werkten in 2020 op volgende momenten samen : 

• Coördinatorenoverleg op 7/1, 11/2, 12/3, 6/10 en 12/11
• RVB op 28/4 en 15/12
• Nieuwjaarsreceptie van STA-AN op 24/1 
• Overleg met kabinet Sociale Zaken Stad Antwerpen, corona relance plan 3/9
• Werkersoverleg op 16/1, 5/3
• Labo e-inclusie : 4/9, 20/10, 24/11 en 10/12
• Werkersoverleg Dag van Verzet : 14/7 en 10/9
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• Dag van verzet (dialoogmoment en dag zelf) : 14/10 en 17/10
• Grote samenkomsten op 23/4 en 2/10
• Overleg Filet Divers en STA-AN vzw (1/12)
• Deelname sollicitatiecommissie (28 en 30/1)

02.    Op Vlaams Vlak
• 23/1 startdag Netwerk tegen Armoede
• 22/10 Algemene vergadering Netwerk tegen Armoede
• 17/9 opname in het kader van het promotiefilmpje  ‘dag van verzet’

VERBANDEN ALS SOCIALE KRUIDENIER

01.    Op Antwerps vlak
01.1    Toeleiding van klanten

Klanten kunnen terecht in de Sociale Kruidenier via toeleiding van diensten die op een professionele wijze 
kunnen nagaan of de persoon in nood verkeerd. 

Volgende organisaties leiden mensen in armoede toe tot de sociale kruidenier : 

• Bond zonder Naam Sociale Dienst
• Open Huis
• De Loodsen
• Modem Noord/Deurne
• Kind en Gezin
• Kraamvogel
• De Link
• Advies Centrum Migratie CAW Antwerpen
• X-tra
• Woonbegeleiding Berchem
• Woonbegeleiding L.O. CAW Antwerpen
• Woonbegeleiding Deurne
• Dokters van de Wereld
• CAW Wijkteam Noord
• CAW Wijkteam Linkeroever
• CAW Wijkteam Borgerhout
• CAW Wijkteam Deurne
• CAW Vrouwenwerking
• Sociaal centrum plein
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• Stas Antwerpen Sociale Dienstverlening
• Teledienst
• Welzijnsschakels

01.2    Samenwerking met andere Sociale Kruidenier

We gingen in overleg met de andere Sociale Kruideniers in het Antwerpse op 22/1, 11/3, 29/4  en 12/10

• Sociaal Winkelpunt
• ’t Winkeltje Merksem
• Sociale Kruidenier Kiel
• EVA Solidariteit Ekeren
• Stad Antwerpen Dienst Samenleven

01.3    Samenwerking i.v.m. Eerste leeftijdsmelk

overleg tussen OCMW, Kind & Gezin, De Kraamvogel, ZNA apotheek, Huis van het Kind en Filet Divers/Sociale 
Kruidenier. (28/1, 23/4,, 28/5, 26/6, 9/9 en 30/10)

Kind en Gezin bouwde zijn permanenties voor jongen moeders in het onthaal van het BZN Kansenhuis af. Ze 
waren nog aanwezig op 6/1 en 3/2.

01.4    Andere

• Bezoek en informatie uitwisseling met Samenlevingsopbouw Deurne ivm oprichting van een sociale  
 kruidenier in Deurne (10/11)

02.    Op Vlaams vlak met de vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen
In het begin van dit werkjaar werd er nog een lerend netwerk georganiseerd op 17/2 te Lier rond het thema 
‘Goods te Give’ en ‘bronnen van informatie’.

Daarna lag de werking stil omwille van de coronapandemie.

De RVB kwam fysiek nog samen op 17/2 en daarna online op 6/4, 22/4, 6/5, 3/6, 
1/7 en 9/11.

Vanuit de werking van SK Vlaanderen participeerden we aan de kwaliteitsgroep noodhulp van de Stad Antwerpen.
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ANDERE VERBANDEN

01.    Vanuit het innovatieproject noodhulp
In 2018 werd er een innovatieprojectnoodhulp uitgevoerd door Filet Divers. Verschillende noodhulporganisaties 
werden begeleid in een traject van innovatie. In 2019 werden een aantal afrondende gesprekken gehouden 
met enkele noodhulporganisaties. Ook was er een overleg met de Stad Antwerpen, kabinet Sociale Zaken ter 
voorbereiding van een subsidiereglement Noodhulp. Dit traject kreeg  in 2020 verder vorm. 

Op Antwerps vlak werd door het stadsbestuur een nieuw subsidiereglement noodhulp geïntroduceerd en 
goedgekeurd. Bedoeling is dat noodhulpinitiatieven die op het Antwerps grondgebied werkzaam zijn, 
uitgenodigd worden om in te tekenen.  Voorwaarde is dat ze zich engageren om stappen te zetten naar een 
meer menswaardige vorm van noodhulpverlening met het oog op het versterken van mensen in armoede. 
Men kan coaching en financiële ondersteuning krijgen om te evolueren naar een ‘voedselpunt’ of sociale 
kruidenier. 

We hadden hierrond overleg en participeerden mee in een kwaliteitsgroep die mee het proces coacht op 
volgende momenten 22/1, 30/1, 13/2, 29/9, 27/10 en 24/11

02.    Vanuit Taaloefenkansen
• Overleg en voorbereiden vorming met team taal (Altas)
• Overleg en voorbereiden vorming met het Centrum voor Basiseducatie.
• Uitwisseling ervaringen met Samenlevingsopbouw
• Overleg Atlas rond project taaloefenkansen (9/1)

03.    Vanuit ‘tweedehandsmateriaal’
• ’t stuiverke tweehandskleding
• Kringwinkel Borgerhout

04.    Vanuit Filet Divers talent
• Dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen 
• Opleidingscentra: CBE, CVO, STW, Werkvormm, Levanto,…
• Werk gerelateerd: Werkvormm, VDAB, OCMW, specifieke projecten gericht op vluchtelingen (vb.   

 Project AZO! voor kandidaat-ondernemers), Duo for a Job, GTB/De Ploeg, ABVV, Azuela Cleaning, ….
• Atlas - Team Taal (ontwikkeling POP-tool) (8/1)
• Alma & EVA (partners in stadsproject ‘Bevorderen van maatschappelijke participatie van    

 kansengroepen’) (24/9)
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• Dot.com (groepssessies computergebruik: starten met email, digitaal skills voor werkzoekenden)
• Vormingplus (vormingen voor vrijwilligers, organisatie van activiteiten met creacracks)
• Universiteit Gent (samenwerking ikv het thema e-inclusie en digitale kwetsbaarheid)
• Give A Day (deelname aan feedbacksessies en introsessies nieuw systeem Vrijwilligersmanager op  

 18/8)
• Debriefing & verdeling taken ivm samenwerking KdG rond ‘vrijwilligersempowerment meten’ (19/2) 
• Kennismaking voor mogelijke samenwerking Justitiehuis & dienst algemene werkstraffen vzw Elegast  

 (19/10)

05.    vanuit Samen Inburgeren
• Atlas, team Taal (10/3)
• Overleg  Libesproject (6/10)
• Overleg budgetbuddies CAW (1/10)
• Overleg KdG ivm samenwerking mbt onderzoek “Vrijwilligersempowerment meten” (8 en 17/12)
• Overleg Posthof: opstart duowerking (29/10)

06.    Vanuit het project Filet Divers Kompas!
Dit project focust zich op analfabete nieuwkomers.  

Met dit project willen we aandacht geven aan de kloof die mensen in armoede met een migratieachtergrond 
ervaren t.o.v. de reële  arbeidsmarkt. 

In 2020 werkten we hiervoor  samen met :   

• VDAB Antwerpen  
•  o Arbeidsmarkt Competenties   
•  o Trajectbegeleiders van VDAB  CBE en OCMW 
•  o AMC  
• Centrum Basiseducatie Antwerpen  
• De Brug 
• Huizen van het Nederlands  
• Atlas uitwerking  nieuwe  POP  Tom de Keyser   
• Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad taal-project en werk-project  
• Huisartsen wachtpost Deurne en Antwerpen  
• VCA-CAW Antwerpen  
• Mechelse veiling 
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• Ivm stageplaatsen: 
 o Kringloopcentrum
 o Manus groendienst en poetsdienst
 o Werkhaven,   
 o kringloopcentrum Deurne
 o Perry fruit
 o Werkmmaat
 o De Brug
 o Arop
 o ACG
 o Werkhaven
 o Maatwerkbedrijf Kunnig 
 o Maatwerkbedrijf Opnieuw en CO 
 o Mortsel - Levanto  Mortsel - Levanto  

• Werfbezoeken: veiling Mechelen, + zie hierboven   
• Uitwerking info vakbond  
• Opleiding door VDAB ivm maatwerk-indicering-specifieke begeleiding en dienst     

 arbeidsbeperkingen december 2020     

06.1    Vanuit de verdeling van EG Producten

• Overleg Noodhulp onder Protest
• Verwijzingen naar andere voedselbedelende organisaties 
• Contacten en samenwerking ODC Antwerpen

06.2    Vanuit E-inclusie

• Samenwerking met dot.kom voor vormingen
• Labo e-inclusie STA-AN 
• Overleg Stad Antwerpen (3/11)

06.3    Vanuit het Groepswerk

• Algemeen
 o Netwerk tegen Armoede
 o STA-AN 
 o Betonne jeugd 
 o open huis 
 o Recht-Op 
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 o Kauwenberg
 o AP hogeschool(Stagiair)
 o KDG hogeschool (samenwerking met Bindkracht) 
 o Staten generaal 
  ▪ deelname staten generaal voor lokaal beleid op 6/2/2020
  ▪ deelname kerngroep uitwerking krachtlijn ‘inclusieve stad’ op 2/6/2020
 o Stad Antwerpen, project sensi-ambassadeurs
 o overleg zomerscholen voor kwetsbare kinderen (5/6)
 o Kauwenberg
 o AP hogeschool(Stagiair)
 o KDG hogeschool (samenwerking met Bindkracht) 
 o Staten generaal 

• deelname staten generaal voor lokaal beleid op 6/2/2020
• deelname kerngroep uitwerking krachtlijn ‘inclusieve stad’ op 2/6/2020

 o Stad Antwerpen, project sensi-ambassadeurs
 o overleg zomerscholen voor kwetsbare kinderen (5/6)

VANUIT BZN SOCIALE DIENST

• Gastvrij Antwerpen (10/01, 31/01, 21/02, 11/03, 8/04, 20/04,29/04, 13/05, 25/05, 4/06, 20/06, 3/09,  
 19/09) Deze organisatie is een samenwerking tussen

 o Beweging.net
 o BZN Kansenhuis Filet Divers
 o Internationaal Comité
 o De Loodsen
 o Pax Christi
 o Dokters van de Wereld
 o CAW Antwerpen
 o 11.11.11
 o Vluchtelingenwerk Vlaanderen

• Sportpret : sport aanbod voor kleuters en kinderen tot 9 jaar in armoede
• Fairwork Belgium (Brussel) ivm inbreuken op arbeidswetgeving bij Mensen zonder Papieren
• OCMW Antwerpen – Sociale Centra
• VAGGA vzw ivm geestelijke gezondheid
• CAW Antwerpen Advies Centrum Migratie
• FEDRIS in het kader van arbeidsongevallen bij mensen zonder wettig verblijf
• SC Plein betreffende medische waarborg en andere
• Overleg met Verdurme Marianne, verbindingsofficier Antwerpen, DVZ Brussel 
• Atlas, integratie en inburgering : Infopunt Verblijf en Rechtspositie
• Atlas, integratie en inburgering : trajectbegeleiders



• Energieleveranciers, Waterleveranciers, telecombedrijven, 
• Gerechtsdeurwaarders, advocaten,...
• Jeugdbrigade, wijkagenten
• Scholen, CLB, Famifed, Kind en Gezin, andere kinderbijslaginstellingen
• CAW Antwerpen (crisisinterventie, daklozenopvang, winteropvang, ACM,…)
• Dokters van de Wereld
• Wijkgezondheidscentra
• Wijkcentra
• FOD Financiën, FOD Dienst vreemdelingenzaken
• Belastingsdienst 
• Helder recht 
•  ACM - coördinatorenoverleg 1ste lijnshulpverlening

MET ONDERWIJS
• Ugent studie apart together (groepswerk, mei 2020)
• District Antwerpen, overleg organisatie zomerscholen (groepswerk 5/6/2020)
• AP hogeschool, Derdejaars stage (onthaal en groepswerk feb- juni 2020)
• KdG hogeschool, 6 studenten leerkrachtenopleiding, sociale stage Samen Inburgeren (november ‘19  

 tot maart 2020)
• aftoetsen mogelijkheden samenwerking FD-KDG opleiding orthopedagogie (28/1)
• Bevraging studenten Artevelde hoge school (12/12)
• Stagiairs van Artesis Hoge School en KDG
• Vrijwilligerswerk vanuit Sint Lutgardis Antwerpen 
• Deelname aan interviews en enquêtes KDG (2/1, 18/10) en UA (12/3)
• AP Hogeschool Derdejaars stage graduaat maatschappelijk werk (feb – aug 2020) SD
• KDG Hogeschool Tweedejaars stage Bachelor Maatschappelijk Werk (nov 2019 – feb 2020) SD
• Stedelijk Lyceum Lakbors blockstage/alternerend leren (1/10/2019 - 30/06/2020) SD 
• Thomas More Tweedejaars stage graduaat maatschappelijk werk (nov 2019 – maart 2019) SD

MET BOND ZONDER NAAM

• Overleg BZN en Filet Divers (10/3)
• Personeelsvergadering (12/5 en 1/7)
• Strategisch overleg (3/3)
• Beleidsvergadering rond project eenzaamheid (21/9)
• Ervaringstrajecten voor bezoekers : evaluatie en planning nieuwe ontmoetingsmomenten FD-BZN  

 (20/1)
• Overleg met Kristine Beckers (VW-coach BZN) (20/1 en 28/10)
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ANDERE VORMEN VAN NETWERK

• Filet Divers vzw werd genomineerd voor de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg. We waren   
 aanwezig op de prijsuitreiking op 17/9. Op 24/6 werd door Welzijnszorg een filmpje gemaakt van onze  
 werking. 
• Op 9/11 en 18/11 kwam het mobiel vaccinatieteam langs om mensen een inenting te geven en na te  

 gaan of ze de meest essentiële inentingen hebben ontvangen. Tevens wordt er info hierrond gegeven. 
• Overleg Red Star Line (toegankelijkheid doelgroepen) (29/10)

5756
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Zoals al gezegd: het betrekken van vrijwilligers is voor ons een methode om de samenleving te engageren in de 
leefsituatie van mensen in de marginaliteit. Om een makkelijke instap mogelijk te maken zorgen we ervoor dat 
mensen op een eenvoudige wijze kunnen instromen.

SOORTEN VRIJWILLIGERSWERK IN 2020

Heel wat van onze activiteiten zijn vanaf midden maart tot eind 2020 on hold gezet door de coronapandemie. 
Dit maakt dat er veel minder vrijwilligers aan de slag waren. Hieronder een oplijsting van de soorten 
vrijwilligerswerk, met vet gedrukt de functies die wel nog doorliepen tot einde van het jaar.

BZN FILET DIVERS:

• Onthaal- en ontmoetingsruimte: onthaalmedewerker (toog, onthaal, verbindingsfiguur, brugfiguur  
 met winkel, nummers uitdelen,…), begeleiden van conversatiegroepen, huiswerkbegeleiding,   
 ruilmuur, computerbegeleiding, uitstappen organiseren & begeleiden
• Sociale kruidenier: kaartcontroleur, kassamedewerker, inladen van de winkel, magazijnmedewerker,  

 aankoop- en stockageverantwoordelijke, medewerker hergebruik, boekhoudkundig medewerker
• Kookproject: kok, hulpkok, dessertenmaker, tafeldekker/afwasser
• Samen Inburgeren: inburgercoaches, inburgeraars, coördinator
• Filet Divers Sport: begeleiders voor de verschillende disciplines (zaalvoetbal, fitness, tafeltennis)
• Groepswerk : deelnemer in Mezopa, themagroep, bezoekersgroep, verhalenvanger
• Medewerker voor administratieve taken, IT-taken,…
• Crea-club: naaister, begeleider van creatieve activiteiten en leren werken met stikmachine

BZN SOCIALE DIENST

• Administratief medewerker : digitalisering van het archief, klasseren dossiers
• Onthaalmedewerker tijdens open permanentie: mensen verwelkomen, voorzien van een   

 volgnummer, nieuwe afspraak geven, dispatching en toewijzing aan vrijwilligers BZN Kansenhuis   
 Sociale dienst
• Vrijwilliger voor permanentie- en opvolgingsgesprekken : in gesprek gaan met cliënten,    

 hulpverlening, administratie, dossierbeheer,...
• Tolk : aanwezigheid van minstens 1 Arabisch sprekende tolk, andere tolken werken op afspraak
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ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS

Ondanks de coronapandemie en het feit dat vele vrijwilligers niet meer aan de slag konden tot einde 2020, 
konden ze nog steeds terugvallen op ondersteuning door professionelen. Zo zijn er belrondes georganiseerd 
tijdens de lockdowns, is er via mailing geregeld een stand van zaken meegegeven, werden kaarten verstuurd 
om vrijwilligers een hart onder de riem te steken en konden ze bij vragen of problemen (ook ‘zomaar’ voor een 
babbel om de eenzaamheid tegen te gaan) ten allen tijde een afspraak maken met de vrijwilligerscoach voor 
een gesprek. De vrijwilligerscoach ging voor een aantal mensen ook op zoek naar ander vrijwilligerswerk in 
Antwerpen, zodat vrijwilligers niet in een te groot isolement zouden verzeilen.

Voor de medewerkers werden volgende activiteiten georganiseerd:

 Samenkomsten per deelwerking voor uitwisseling, overleg, afspraken, vorming. 

• Socio-Culturele uitstappen : 15/10
• Samen Inburgeren (29/1,19/2, 3/11)
• Nederlandse Conversatie (2/10)
• Teamvergadering BZN Kansenhuis Sociale dienst (13/01)
• FD Sport : vergadering buurtsport zaalvoetbal (7/2)

 Vrijwilligerscafé

• nieuwjaarsreceptie en overlopen van de jaarwerking (15/1)
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Via het aanbod creëert de dienst sociale projecten een kansrijke omgeving waarin talenten en kwaliteiten 
ontkiemen. We willen mensen in armoede hierdoor energie geven. Zo ontwikkelen ze kracht om moeilijkheden 
zelf te overwinnen. We willen werken aan het verhogen van het vaak lage zelfbeeld via verbindende 
activiteiten, de focus op succeservaringen en de vergroting van het sociaal netwerk. We willen kansarmen en 
de maatschappij via openheid, dialoog en samenspraak tot een sterkere wederzijdse betrokkenheid brengen.

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Er zijn verschillende deelwerkingen. Deze bieden diensten aan waar mensen gebruik van kunnen maken. 
Indien mensen louter consumptief gebruik maken van de dienst dan noemen we hen ‘gebruiker’. Zo is een 
klant van de sociale kruidenier een gebruiker.

Een verdere stap is wanneer mensen mee gaan participeren aan een werking. Dan noemen we hen ‘deelnemer’. 
Zo is een participant aan de Nederlandse conversatiegroepen een deelnemer. Het vraagt immers een meer 
actieve rol en bijdrage.

Wanneer de participatie ook een dragende en ondersteunende functie heeft, dan spreken we over een 
‘medewerker’. Zo is bv. iemand die meegaat op uitstap een ‘deelnemer’ en hij die de uitstap organiseert 
een ‘medewerker’. Medewerkers zijn zowel kansrijke als kansarme mensen. Deze laatste groep noemen we 
‘doelgroepmedewerkers’.

Door het organiseren en aanbieden van eenvoudige opstapmogelijkheden tot participatie, zien we dat 
doelgroepmedewerkers stapsgewijs kunnen groeien. Men leert stap voor stap verantwoordelijkheden 
op te nemen als vrijwilliger en men ontwikkelt vaardigheden in functie van mogelijke interne doorstroom 
of  doorstroom naar regulier (vrijwilligers)werk, opleiding of trajectbegeleiding bij de VDAB of andere 
samenwerkingspartners.

Deze laagdrempelige vormen van participatie worden aangeboden in de verschillende deelwerkingen.

COACHING

Bij de participatie van doelgroepmedewerkers is het van belang om de nodige aandacht en zorg te besteden 
aan begeleiding en coaching (Zie pt 1.2.1.15). Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat:

• Het traject als succesvol wordt ervaren
• Er gewerkt kan worden aan capaciteitsversterking en talenten
• Er indien haalbaar een brug wordt gelegd naar externe doorstroommogelijkheden
• De kansrijke medewerkers op gepaste wijze hun inzet kunnen koppelen aan de inzet van    

 doelgroepmedewerkers.
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TOELEIDING

Mensen in een kwetsbare positie zijn vaak mensen met een migratie en/of armoedeachtergrond, maar ook ex-
gevangenen, ex- psychiatrische patiënten, mensen die al langere tijd inactief zijn geweest en opnieuw de draad 
wensen op te nemen,...

Hierbij gaat het vaak over

• kandidaat-vrijwilligers die onvoldoende NL spreken (niveau 1.2. nog niet bereikt) om in het reguliere  
 vrijwilligerswerk aan de slag te gaan.
• kandidaat-vrijwilligers die het engagement van vrijwilligerswerk nog niet aankunnen. Zij willen eerder  

 deelnemen dan verantwoordelijkheid opnemen.  Dit kan zijn om verschillende redenen, zoals   
 een gebrek aan zelfvertrouwen hebben, de druk/stress van een engagement niet aankunnen, de eigen  
 mogelijkheden nog niet kunnen inschatten, (nog) niet in staat zijn om op tijd te komen, …

De toeleiding gebeurt via mond-aan-mond-reclame, doorverwijzingen via externe diensten zoals de dienst 
Vrijwilligerswerk Antwerpen, CAW, vzw Kiosk, PSD van penitentiaire instellingen, GTB, enz. Voor een aantal 
vacatures wordt ook via vrijwilligerswebsites gerekruteerd (11.be, giveaday.be, vrijwilligerswerk.be, BZN).

PARTICIPATIE VAN MEDEWERKERS IN 2020

TEWERKSTELLING

We maken een onderscheid tussen drie vormen van tewerkstelling:

• NEC = Normaal Economisch Circuit (zie Samenstelling)
• SEC = Sociaal Economisch circuit (Art 60, Wep +, …)
• In de Rolwagenstraat zijn via het OCMW twee mensen actief met een contract in het kader van Artikel  

 60:
 o 1 VTE poetsvrouw
 o 1 VTE onthaalmedewerker (onthaal & administratie)

Via CAW Antwerpen is er ook een chauffeur (art 60) die voor ons rijdt om de goederen op te halen voor de 
Sociale Kruidenier op dinsdagvoormiddag.

Sociale activering (arbeidszorg, vrijwilligerswerk met een kleine vergoeding (1€ per uur), enz.)
Vanuit het OCMW zijn er een aantal mensen die in 2020 met ons meewerkten en per uur 1€ bij verdienen in het 
kader van sociale activering :

• 5 personen voor het onthaal
• 1 persoon voor kookproject
• 1 persoon voor sport
• 1 persoon voor de sociale kruidenier
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VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers betrekken we via online vacatures en spontane sollicitaties, zowel van buitenaf als van mensen 
die een kaart hebben van de sociale kruidenier(doelgroep). Hierbij vind je een opsomming van het aantal 
medewerkers (doelgroep of niet) die mee de werking dragen:

NAAM PROJECT AANTAL MEDEWERKERS
Administratie & IT-ondersteuning Niet doelgroep medewerker 3

FD Kompas Niet doelgroep medewerker 2

Klusjes • Doelgroep medewerker 1
• Niet doelgroep medewerker 1

Sociale Kruidenier •  Kassa - controle kaarten – inladen van de       
rekken tijdens openingsuren

                 Niet doelgroep medewerker 15
                 Doelgroep medewerker 14

• Magazijn- niet tijdens de openingsuren
 Niet doelgroep medewerker 2
 Doelgroep medewerker 2

• Boekhouding en administratie
 Niet doelgroep medewerker 3

Onthaal/ Ontmoeting • Onthaal - toog - brug naar winkel
• Niet doelgroep medewerker 6
• Doelgroep medewerker 18

 ▪ Kinderwerking/ huiswerkbegeleiding
• Niet doelgroep medewerker 2
• Doelgroep medewerker 1

Tweedehandsmateriaal • Niet doelgroep medewerker 6
• Doelgroep medewerker 9

Ruilmuur • Niet doelgroep medewerker 1

Conversatielessen • Niet doelgroep medewerker 10
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Er zijn een aantal mensen die deelnemen aan meerdere projecten. In bovenstaande tabel worden de aantal 
medewerkers per project weergegeven. Het totaal aantal unieke (doelgroep)medewerkers worden hieronder 
weergegeven.

Kookproject • Doelgroep medewerker 13

Team uitstap/ activiteiten • Niet doelgroep medewerker 4
• Doelgroep medewerker 1&

Filet Divers Sport • Niet doelgroep medewerker 1
• Doelgroep medewerker 5

E-inclusie • Niet doelgroep medewerker 3
• Doelgroep medewerker 0

Creaclub • Niet doelgroep medewerker 1
• Doelgroep medewerker 3

Verhalenvanger • Niet doelgroep medewerker 1
• Doelgroep medewerker 2

Sociale dienst BZN • Niet doelgroep medewerker 7
• Doelgroep medewerker 5

EG-producten • Niet doelgroep medewerker 1
• Doelgroep medewerker 7

Sociale tewerkstelling • Art.60 2
• Sociale activering 8

Samen Inburgeren • Niet doelgroep medewerker 44
• Doelgroep medewerker 38

Groepswerk - Mensen Zonder Papieren • Niet doelgroep medewerker 0
• Doelgroep medewerker 18

Groepswerk - Themagroep • Niet doelgroep medewerker 0
• Doelgroep medewerker 17

Groepswerk – Bezoekersgroep • Niet doelgroep medewerker 0
• Doelgroep medewerker 11
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Totaal in 2020 :

109 niet doelgroep medewerkers waarvan 44 in het deelproject Samen Inburgeren
114 doelgroepmedewerkers waarvan 38 in het deelproject Samen Inburgeren

In totaal : 223 medewerkers waarvan 82 in het project Samen Inburgeren.

BELEID

• Team : 7 professionelen (4,8 VTE)
• RVB : 4 deelnemers (afgevaardigde van PSC, CAW Antwerpen, BZN, en 1 doelgroepmedewerker)
• AV : RVB aangevuld met 2 personen



64 65

VORMING

VORMING VOLGEN

Ervaring wordt ook bekomen door het volgen van vorming. In 2020 bestond dit uit het volgende:

datum organisatie onderwerp
10/12/19 Publiq vzw Nederlands oefenen in tijden van Corona
26/10/19 Atlas, integratie en inburgering 

Antwerpen
Digisessies

22/10/2020 Gastvrij netwerk Vlaanderen Sterker in media en communicatie
8/09/2020 WeTechCare Pedagogisch materiaal op 123digit.be en deze 

inzetten in je digitale vorming.
15/10/2020 VDAB Oriënteren met arbeidsmarkttools
19/10/2020 VDAB Digitale kwetsbaarheid
28/01/2020 SocialShop Opleiding nieuw kassasysteem
29/06/2020 SocialShop Uitbreiding kassasysteem, digitale opleiding
13/10/2020 SocialShop Vervolmaking kassasysteem online
26/6/2020 Social Shop Bijscholing
18/12/2020 Beweging.net webinar : wij huispersoneel
3/12/2020 Samenlevingsopbouw webinar budgetgidsen II
17/12/2020 Helder Recht Webinar ‘Helder Recht’
10/12/2020 Lerend Netwerk MZP Atlas webinar winteropvang dakloze MZP
19/11/2020 Samenlevingsopbouw Webinar budgetgidsen I



66

VORMING GEVEN

wanneer wat wie
6/10 (8 deelnemers) Grenzen aangeven zonder schuldgevoel Via ‘Oppepper’-aanbod van 

Vormingplus
28/01 (6 deelnemers) Nieuw kassasysteem SocialShop Peter Vandermeulen
24/1 (50 deelnemers) Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen : 

stappen naar een meer menswaardige 
noodhulp.

Yves Bocklandt

13/10 en 26/10 Start met e-mail Dot.com

ONTVANGEN VAN GROEPEN

Het ontvangen van groepen in onze werking is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Hierdoor zetten we zelf 
onze deuren open en brengen we mensen in contact met mensen in de marge. Groepen kunnen ter plaatse 
een uitzetting krijgen, een getuigenis horen van iemand die in armoede moet leven, meewerken in het project, 
een wandeling maken doorheen de wijk, enz.

In 2020 kwamen via volgende groepen 152 mensen langs:

datum organisatie aantal
11/2 Bezoek Xaveriuscollege (2X6de lj) 43
18/2 Bezoek Xaveriuscollege (2X6de lj) 45
4/3 Klasgroepje 5e jaar 6
10/11 Samenlevingsopbouw Antwerpen 2
27/3 Onderzoekers en studenten v UGent ivm onderzoek rond probleem van 

digitalisering
20

3/2 Studio Globo 30
10/2 Rondleiding Stadsdichter 2
11/6 Rondleiding Huisartsengroep 2
30/9 voorstelling werking Kompas Op Stap Mechelen + CBE 2

TOTAAL 152
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SPONSORING EN CORONA-STEUN

Een woord van dank voor de vele mensen en organisaties die via kleine en grote 
giften de werking van het BZN Kansenhuis en Filet Divers mogelijk maken. 

Tijdens de coronapandemie zijn er extra veel mensen en organisaties opgestaan 
om hulp te bieden aan mensen in nood. 

In het kader van de warmste week werden door medewerkers en klanten een 
promotiefilmpje gemaakt om onze werking voor te stellen. 

In dat kader werd een oproep van Filet Divers ivm kerstpakketten voor mensen in 
armoede, opgepikt door de Roma en dit mondde uit in een overweldigend succes 
: we kregen meer dan 1600 pakketten die we in de loop van de dagen na 1/1/2021 
hebben uitgedeeld aan alle klanten. 

Tevens hebben we sinds 2020 ook de erkenning gekregen om als hulporganisatie 
fiscale attesten af te leveren aan mensen die een gift boven de 40€ schenken. 

Dankzij deze steun kunnen we verder mensen in kwetsbare situaties versterken en 
kansen geven. 

1000x dank namens hen.

WEBSITE

• Bond zonder Naam ( www.bondzondernaam.be )
• Filet Divers (www.filetdivers.be)
• Sociale Kruideniers Vlaanderen (www.socialekruideniersvlaanderen.be)

MEER INFORMATIE? 

Neem contact op met 
BZN Kansenhuis

Rolwagenstraat, 
49 2018 Antwerpen

Tel: 03/226.13.93 
GSM: 0486/849.349 

E-mail : welkom@bznkansenhuis.be  
website : www.bondzondernaam.be en www.filetdivers.be 
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