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1.1. BZN SOCIALE DIENST
1.1.1. OPEN PERMANENTIE EN OPVOLGINGSGESPREKKEN
2021 was weer een hele uitdaging. De COVID19 pandemie vroeg
weerom om heel wat flexibiliteit van het hele team om de open
permanentie en de opvolgingsgesprekken te garanderen.
Van januari tot en met juli zorgden de 2 professionele
maatschappelijk werkers iedere donderdagvoormiddag voor de
open permanentie. Tijdens deze momenten werd er voornamelijk
gespreksruimte voorzien voor nieuwe cliënten en/of reeds
gekende cliënten met een urgente vraag. Aanmelden kon tussen
9.00u en 10.30u. Mensen kregen een nummertje en moesten hun
beurt afwachten, wat wel eens voor de nodige spanningen zorgde.
De permanenties liepen vaak uit tot 14:00 uur en soms ook later.
Per openingsmoment beluisterden we 16 hulpvragen. Mensen
kwamen langs met allerlei hulpvragen
De opvolgingsgesprekken werden ingepland op vaste momenten
in de week. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag vonden de
gesprekken plaatst. De professionele krachten wisselden elkaar af
zodat mensen steeds een afspraak konden krijgen van 30 minuten.
Vanaf augustus namen onze vrijwilligers van de sociale dienst
mondjesmaat deel aan de opvolgingsgesprekken en tegen
november draaiden we op volle toeren met uiteraard de nodige
veiligheidsmaatregelen. Dat maakte dat de 2 professionelen
opnieuw outreachend konden hulpverlenen in het onthaal van
Filet Divers.
In 2021 startten we met een nieuw Cliënt Registratie Systeem om het telewerk te vergemakkelijken. Dat
maakte dat de overgang van een fysiek naar een digitaal dossier niet over een leien dakje liep en dat we de
schoonheidsfoutjes er moesten uithalen, wat een weerslag heeft op de accuraatheid van de cijfers. We hopen
dit zo goed mogelijk te benaderen.
2021 was geen gemakkelijk jaar. We zagen met onze eigen ogen hoe COVID 19 in 2021een ravage had
aangericht bij kwetsbare mensen :
•

Toename digitalisering waardoor kwetsbare mensen vaak uit de boot vallen
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, banken, 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 digitale kennis nodig voor 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.
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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,…
Diensten die niet meer toegankelijk zijn en/of telefonisch bereikbaar.
Werkloosheidsuitkeringen waarop mensen 3 maanden moeten wachten, vakbonden, VDAB, RVA, …
en telkens was er een uitvlucht : Corona
Belangrijke informatie die niet tot kwetsbare mensen geraakt.
het leven dat heel wat duurder is geworden zoals gas en elektriciteit, water, huishuren,
Het isolement, de corona-cocon waardoor het psychisch welzijn van kwetsbare mensen sterk 		
achteruit gaat en er is geen opvangnet

1.1.2. ENKELE CIJFERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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586 dossiers werden behandeld.
229 dossiers waren nieuw en kwamen voor de eerste keer bij ons langs.
Er werden 3150 hulpverlenende gesprekken gevoerd.
1090 ervan waren opvolgingsgesprekken voor mensen die een kaart hadden voor de sociale 		
kruidenier.
21 toekomst oriënterende gesprekken werden er gevoerd.
In absolute getallen werd er hulp verleend aan 968 volwassenen en 914 kinderen.
490 dossiers kregen een kaart voor de sociale kruidenier.
Qua gezinssamenstelling bestonden de dossiers uit 160 alleenstaanden, 111 éénoudergezinnen, 231
gezinnen en 51 samenwonenden
74 van de dossiers waren zonder woonst.
De mensen kwamen uit 60 verschillende nationaliteiten waarvan
107 dossiers met Belgische nationaliteit, 92 uit Marokko, 54 uit Afghanistan, 43 uit Mongolië, 36 uit
Nigeria
221 dossiers beschikten over geen geldige verblijfspapieren.
Inzake leeftijd waren 41 dossiers 65+, 81 dossiers tussen 55 en 65,aar, 136 tussen 45 en 55, 195 		
tussen 35 en 45, 104 tussen 25 en 35 en 26 min 25 jaar.
De overgrote meerderheid woonde in postnummer 2060 (144 dossiers), 104 dossiers uit 2018, 94 uit
2140

1.1.3. MEDEWERKERS
BZN Sociale Dienst wordt gecoördineerd door een maatschappelijk werker die omringd wordt door vrijwilligers.
In 2021 waren 6 vrijwilligers, 1 doelgroepvrijwilliger (af en toe), 1 stagiair en 1 artikel 60 onthaalmedewerkers
actief tijdens de permanenties en opvolgingsgesprekken. Onze art 60 fungeerde vaak als Arabische tolk in huis.
Sedert augustus waren bijna alle vrijwilligers opnieuw present als hulpverlener voor kwetsbare mensen.

1.1.4. TEAMBIJEENKOMST
Het team kwam tijdens het jaar 2021 niet bijeen omwille van COVID-beperkingen. We hadden
contact per mail, per whatsapp of per mobiel. Belangrijke informatie werd doorgegeven zoals online
vormingen, online workshops, … Op donderdagochtend voor aanvang van de permanentie en
opvolgingsgesprekken werden dringende nieuwigheden gecommuniceerd.

1.1.5. SPECIFIEKE GROEPEN
1.1.5.1. Mensen zonder papieren
Een grote groep van mensen (221 dossiers) die bij de sociale dienst aankloppen leeft in een precaire
verblijfsituatie.
•
•
•
•
•

4 van hen zijn hier meer dan 20 jaar
24 dossiers tussen de 15 en 20 jaar
60 dossiers tussen de 10 en 15 jaar
47 dossiers tussen de 5 en 120 jaar
79 dossiers minder dan 5 jaar

Toekomst-oriëntering
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,
De huidige situatie : waarin winwin en verlies in kaart wordt gebracht
de toekomstperspectieven.
We maken samen een tijdlijn op, we bespreken de Belgische verblijfsprocedures en kijken hierbij naar
de verblijfs(on)mogelijkheden van het gezin.
Toekomstoriëntering geeft cliënten de kans om beter in te zoemen op hun situatie door te kijken naar
verleden, heden en toekomst.
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4 mogelijke wegen komen uitgebreid aan bod:
•
•
•
•

Terugkeer,
overleven zonder papieren
migreren naar een ander land
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.
Belangrijk hierbij is dat het steeds over de keuze van de cliënt gaat en niet van de sociaal werker.
In 2021 werden 21 toekomst oriënterende gesprekken gehouden.
We merkten het voorbije jaar dat voornamelijk gezinnen met schoolgaande kinderen (vanaf het 3de
leerjaar) geregulariseerd werden met de voorwaarde dat de ouders binnen het jaar werk hebben of
minstens een opleiding volgen dat tot werk kan leiden. De gezinnen krijgen géén permanent verblijf,
wel een tijdelijk verblijf met voorwaarden. Alleszins bracht deze tendens wat rust bij mensen zonder
papieren. De meeste beslissingen betreft aanvragen art 9bis ingediend tussen oktober 2019 en juni
2020. Niet iedereen kreeg trouwens een positief antwoord.
De mensen die het meest uit de boot vielen, waren de alleenstaanden en samenwonenden zonder
kinderen. Wanneer zij een aanvraag art 9bis indienden met voorlegging van een werkbelofte, was
het hoogst uitzonderlijk dat iemand een verblijf kon bemachtigen. Hoe verschrikkelijk hard en
frustrerend is het om te zien dat iedereen in je omgeving recht heeft op verblijf en dat jij nog steeds
moet vechten om te kunnen overleven (ja, mensen die hier al 10 tot 20 jaar wonen). Wij zagen dat
heel wat alleenstaanden het mentaal moeilijk kregen door deze onrechtvaardigheid. Het bezorgde
ons stof tot nadenken en een voornemen voor 2022: ‘hoe kunnen we ons beleid/overheid aanporren
om aandacht te hebben voor deze vergeten doelgroep. Het kan toch niet zijn dat mensen op basis van
willekeur verblijfsrecht krijgen.’
Onze overheid zet vooral in op terugkeer, dat is duidelijk. Uit angst om ontdekt te worden, leven
mensen zonder papieren onder de radar. Hierdoor hebben ze minder vat op de samenleving en leven
ze van dag tot dag. Ze zitten gevangen in een mechanisme van uitsluiting en deprivatie. Ze hebben
een tekort op allerlei vlakken: rechten, degelijk en veilig werk, inkomsten, huisvesting, gezonde
voeding, medische zorgen, onderwijs, … Uitbuiting ligt altijd op de loer. Laten we niet bij de pakken
blijven zitten. Het zit in het DNA van Bond zonder Naam Sociale dienst om zorg te dragen en op te
komen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
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.
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BBB+
BBB+ (bed, bad, brood +) is de idee om mensen die het land uit gestuurd worden omwille van
onwettig verblijf eerst de mogelijkheid te bieden om binnen een veilige context van opvang en
begeleiding keuzes te laten maken over hun toekomst.
Orbit vzw lanceerde dit idee (zie info)
Vanuit de sociale dienst ondersteunen we mensen voor een beperkte tijd met een deel van de
huisvesting, een kaart voor de sociale kruidenier en eventueel andere ondersteuning. Tijdens die
periode geven we mensen de kans om in te haken op de toekomst oriënterende gesprekken.

1.1.5.2. Vluchtingen
In augustus stond alles op zijn kop. De Taliban had Afghanistan terug in handen en heel wat mensen
sloegen op de vlucht. Heel wat Afghaanse vluchtelingen wilden hun familie laten overkomen
via gezinshereniging: de Antwerpse sociale organisaties werden overspoeld met vragen rond
gezinshereniging en net op dat moment besloot het CAW om de werking gezinshereniging van het
Advies Centrum Migratie (ACM) stop te zetten, wat zorgde voor chaos en boze, wanhopige Afghanen.
Onze dienst heeft niet genoeg expertise rond dit thema en wij hebben hier in het verleden nooit op
ingezet omdat dit niet hoefde en omdat we over te weinig mankracht beschikken.
We zetten wel in op ondersteuning van erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden die het
opvangcentrum of het LOI verlaten en zich vestigen in Antwerpen. Zij zijn met allerlei zaken tegelijk
bezig en zien soms door het bos de bomen niet meer: zij zijn op zoek naar degelijke en betaalbare
huisvesting, ze zijn bezig met de aanvraag gezinshereniging, ze ervaren problemen rond communicatie
omdat zij het Nederlands nog te weinig beheersen, ze zijn niet vertrouwd zijn met de Belgische en
Vlaamse regelgeving en kunnen zo hun rechten niet uitputten, ze zoeken hulp bij het verwerken van
oorlogstrauma en het omgaan met de nieuwe situatie en uitdagingen, ze zijn op zoek naar een job,
willen de Nederlandse taal leren of willen een gelijkschakeling van hun diploma, ze hebben financiële
problemen, ze begrijpen niets van de Belgische administratie, soms is er veel frustratie omdat alles
lang duurt, … Kortom, onze sociale dienst helpt op maat en mensen kunnen op onze dienst terecht
voor allerhande vragen.
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1.2. FILET DIVERS
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.

1.1.3. DE DEELWERKINGEN
1.2.1.1. Sociale kruidenier
Algemeen
In het hart van de werking van Filet Divers staat de
sociale kruidenier. Door het aanbod van goedkope
voeding en verzorgingsproducten komen we in contact
met mensen in armoede.
Ook in 2021 werden we voortdurend met veranderende
corona maatregelen geconfronteerd. We probeerden
deze in de sociale kruidenier zo goed mogelijk toe te
passen. De basisregels zijn we steeds blijven hanteren:
maximumaantal klanten, handen wassen, afstand
houden en mondmasker dragen. Ondertussen zijn
we niet enkel maandag en woensdag open maar ook
op vrijdagvoormiddag. Het extra openingsmoment is
er gekomen door de vele vragen, een exponentiele
toename in de 1e en 2e golf van corona. Later in het
jaar is er een extra toestroom gekomen van klanten die
doorverwezen worden door sociaal centrum Plein.
In 244 dagdelen ontving de Sociale Kruidenier 655 unieke klanten wat voor 10268 hits zorgde. In de
loop van 2021 waren 37 vrijwilligers aan de slag waarvan 22 doelgroepvrijwilligers.
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Eerste leeftijdsmelk
Via de Sociale kruidenier wordt eerste leeftijdsme lk bezorgd aan gezinnen met jonge baby’tjes die
onder een bepaald statuut vallen (geen verhoogde tegemoetkoming of geen medische waarborg).
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 Stad Antwerpen, sociaal centrum Plein, Kind en Gezin en Filet Divers.
In 2021 werden 16 verschillende kinderen geregistreerd. Er werden 109 pakketten melkvoeding
verkocht. Ook hier merken we dat corona ons parten speelt, onduidelijkheden over steeds wijzigende
maatregels zorgden ervoor dat moeders die borstvoeding gaven niet meer tot in de sociale kruidenier
geraakten. 1 mama maakte gebruik van het aanbod van handkolven en 2 klanten bestelden een
specifieke vorm van eerste leeftijdsmelk.
Doorheen de jaren is een sterke vermindering vast te stellen van de doorverwezen moeders:
•
•
•
•
•

2017 (103 klanten)
2018 (64 klanten)
2019 (59 klanten)
2020 (26 klanten)
2021 (16 klanten)

2020 was door corona uitzonderlijk te noemen maar we kunnen ons niet voorstellen dat er plots
minder kindjes geboren worden. We zijn ons er wel van bewust dat er de laatste jaren veel meer
wordt ingezet op borstvoeding. Dit zou iets van de dalende trend kunnen verklaren maar ook dat
verklaart volgens ons niet alles. In 2021 zijn we gaan kijken waar we mogelijks iets missen, een
ontbrekende schakel in ons systeem. Alle stappen in de doorverwijzing werden onder de loep
genomen. Aanvankelijk leek alles sluitend te zijn tot we ons realiseerden dat Kind en Gezin een kindje
ziet op de leeftijd van 4 maanden en dan pas terug op de leeftijd van 6 maanden. Dit zou wel eens
een missende schakel kunnen zijn in de doorverwijzing. Mama’s die borstvoeding geven, maar waar
dit moeilijker wordt of die dit beginnen afbouwen in deze periode, worden niet meer gezien door
Kind en gezin en krijgen dus geen doorverwijzing meer voor eerste leeftijdsmelk. We zijn nog volop
aan het uitzoeken met alle betrokken partners hoe we dit hiaat zo goed mogelijk kunnen opvangen.
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.
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Solidariteitsproducten
Voor corona was 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 maakte daar gebruik van. Omdat corona ons van alles heeft opgelegd wat ons
beperkte in ons doen en laten is dit één van de dingen die we “moesten “laten. We bekijken in 2022
of we dit deel van de werking terug nieuw leven in blazen.

1.2.1.2. 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 bij de start van de pandemie radicaal omgegooid. We onttrokken eerst de vrijwilligers
van het onthaal, om zo vanuit een functionele basiswerking te gaan bouwen naar warmte en
gezelligheid. Intussen zijn er gemiddeld 9 vrijwilligers per dag werkzaam. Deze negen hebben allen
een vaste(re) taakomschrijving met een vast(er) werkschema dan voordien. Op deze manier worden
zowel functionaliteit als gezelligheid gewaarborgd. Van de negen vrijwilligers per onthaaldag, zijn er
gemiddeld 5 van de doelgroep. Een goede heropstart komt er enkel met voldoende basis om op te
bouwen. Hiervoor diende overleg op 16/3, 18/5 en 25/5.
We hebben verschillende pogingen ondernomen om alle onthaalvrijwilligers samen te krijgen,
maar helaas is dit door verandering van maatregels en/of ziekte van werknemers nooit gelukt. We
hernemen onze pogingen in 2022.
Daarnaast zijn we gestart met de talenten binnen Filet Divers meer in the picture te zetten. Zo hebben
een klant haar schilderijen en een vrijwilligster haar houtskooltekeningen een plaats gekregen op één
van de muren van het onthaal. We plannen dit soort exposities regelmatiger in komend werkjaar.
Het onthaal is, naast een ontmoetingsruimte, ook een plaats waar informatie tot mensen komt
die moeilijker bereikbaar zijn. Zo werden er in veel gesprekken informatie gegeven over de COVID
safe tickets (en dan voornamelijk het verkrijgen van een CST), veel vragen over (plaatsen waar je)
vaccinaties (kan krijgen), veel gesprekken over het zetten of niet laten zetten van een vaccinatie,
vernieuwde coronaregels, … Op 23 augustus kwam Eerstelijnszone Antwerpen COVID-vaccinaties
zetten. In totaal werden er 87 personen gevaccineerd (hierbij zijn voornamelijk mensen van Filet
Divers, maar ook mensen die geen link hadden met de organisaties werden welkom geheten).
Het mobiel vaccinatieteam kwam griep (en andere) vaccinaties zetten op 8 en 10/11. In totaal werden
49 personen gevaccineerd.
Op 25/1 werden er 380 personen vanuit het onthaal doorverwezen naar de nieuwjaar actie van The
Greatest Gift.
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1.2.1.3. FEAD
Een niet verwaarloosbaar aantal mensen in België lijdt honger en zoekt toevlucht tot voedselhulp om
zich dagelijks van voedsel te voorzien.
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. (NB
operationeel programma 2014-2020 werd nog niet aangepast)
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.)

1.2.1.4. Kinderwerking
Omdat de kinderwerking tussen de muren van Filet Divers stil is gevallen sinds corona,
zijn we op zoek gegaan naar andere alternatieven. Zo heeft één van de vrijwilligsters
van de werking het op zich genomen om een jong meisje Engelse bijles te geven. In duo
hebben ze samen het huiswerk overlopen en examens voorbereid.
Daarnaast maakte het Fonds Vrijetijdsparticipatie het financieel mogelijk om voor alle
kinderen van Filet Divers een vrijetijdspakket te maken. In tijden van corona was het
deelnemen aan cultuur en vrijetijd hoogdrempeliger dan ooit.
Dankzij deze vrijetijdspakketten konden kinderen en jongeren thuis toch nog vormen
van vrijetijd hebben. De Banier zorgde via een materiele gift mee voor ondersteuning van deze
vrijetijdspakketten. Linnentassen van een scoutsgroep werden gevuld met ‘vrijetijds-ingrediënten’ en
werden uitgedeeld in het voorjaar van 2021.
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We maakten 430 vrijetijdspakketten met volgende verdeling:
0 tot 1 jaar (50 pakketten): badboek, leesboekje, rammelaar, bellenblazer, kleurboek, potloden
2 tot 5 jaar (100 pakketten): kleurpotloden, kleurboek, stickervel, stoepkrijt, ballonnen, pennen,
schriftje
6 tot 10 jaar (100 pakketten): leesboek, Pop-it spel, Pensilly familiespel, plaktatoeages, ballonnen,
pennen, schriftje, stickervel, kleurpotloden, kleurboek
11 tot 15 jaar (90 pakketten): leesboek, stratego- of bordspel, stickervel, washi tape, schaar, schriftje,
pennen, potloden, stickynotes
16 tot 18 jaar (90 pakketten): mandala tekenboek, kleurpotloden, damspel of schaakspel, stickervel,
washi tape, schaar, schriftje, pennen, potloden, stickynotes
Daarnaast werd er vanuit het onthaal een Sinterklaasactie georganiseerd. De uitvoering vond plaats in
de sociale kruidenier. Zo kreeg elk kind met Sinterklaas een snoepzakje met speculoos, chocolade, een
mandarijntje, ... Steun voor de uitvoering van deze actie kregen we van Peter Pan vzw, Perry Fruit en
Phillips Biscuit.
Op 21/10 was er een kennismakingsgesprek tussen Filet Divers en het Feestvarken vzw. Deze vzw
zorgt ervoor dat kinderen over heel Vlaanderen (en met uitbreiding België) een verjaardagscadeau
krijgen, ongeacht sociale status. In dit gesprek verkenden we mogelijkheden om elkaar te versterken.
Van hen kregen we een gift in de vorm van leesboeken, bumba-sleutelhangers en uitdeelpakketjes
voor op school of op een verjaardagsfeestje.

1.2.1.5. Computerbegeleiding
Al jaren is er in Filet Divers een computerwerking. Doorheen verschillende jaren kreeg dit invulling
door vier vaste computers in het onthaal die vrij gebruikt werden door klanten van de sociale
kruidenier. Met komen en gaan waren er computervrijwilligers die klanten hielpen met digitale vragen
en door verschillende samenwerkingen werden er computervormingen aangeboden.
Met Sta-An (Antwerps netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen) besloten we om
digitalisering als gezamenlijk thema aan te pakken. Dit houdt voor Filet Divers in dat we de hele
computerwerking gaan herbekijken met het groepswerk: we brengen drempels in kaart, bekijken de
grootste noden, zoeken hoe drempels weggewerkt kunnen worden, …
Omdat dit thema één van de leidende thema’s is binnen het groepswerk, kan meer informatie
gevonden worden bij het groepswerk.
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1.2.1.6. Hergebruik
Filet Divers zet ook in op het hergebruik van spullen. In de Sociale Kruidenier is er ruimte om in het
kader van de strijd tegen voedselverlies, producten tegen vervaldatum (niet over vervaldatum) aan te
bieden.

Het Zonnehoekje
In Filet Divers is er een tweedehandswinkel: het Zonnehoekje. Allerlei tweedehandsspullen die
binnengebracht worden door sympathisanten, buren, vrijwilligers, … worden zorgvuldig gecontroleerd
en gesorteerd. Alles krijgt een plaats. Door corona is het Zonnehoekje gesloten geweest tot en met
augustus. In januari 2021 hebben we wel een pop-up winterverkoop gehouden. Het zonnehoekje
was afwisselend op maandag, woensdag of vrijdag open. Er waren 15 vrijwilligers actief waarvan 10
doelgroepvrijwilligers.

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.

In 2021 ontvingen we volgend aanbod:
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Poverelo Antwerpen

Allerlei voeding

januari

Halve pallet

Poverelo Antwerpen

Chips en frisdrank

januari

1,5 pallet

Printdeal

Stoffen zakken

februari

500 stuks

Perry Fruit

Mandarijnen

februari

10 bakken

Hema Schoten

Chocolade, paassnoep

april

3 bakken

Hema Meir

Chocolade, kerst en
paassnoep

mei

20 dozen

Perry Fruit

Bananen

mei

6 dozen

Bio winkel zuid

Spelt brood

mei-december

Bijna wekelijks 8-tal broden

De Kolibrie, lagere school

Boekentassen

juli

10 stuks

Hema Schoten

Kleding, vochtige doekjes

oktober

4 dozen

‘t rolwagentje

Brood

maandelijks

5-tal

Perry Fruit

Mandarijnen

december

4 dozen

Philips biscuits

Speculaas

december

480 stuks

Oxfam solidariteit

Kleding

december

12 zakken

Voedselbank van Edegem

Kleding

december

10 dozen

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

Verse groenten en fruit
•
		
•
•
•
		
		
		

Ophaling van overschotten fruit en groenten bij bioboer Koningshooik in samenwerking met
vier andere sociale kruideniers. Frequentie: ongeveer 6 keer per jaar.
Particulier aanbod (eigen kweek en pluk) van stoofappeltjes, courgettes, noten, kastanjes,…:
Giften van onze vaste leverancier Perry Fruit: mandarijntjes, bananen
Er is een samenwerking tussen stad Antwerpen en Belorta, de veiling van Mechelen en 		
Hoogstraten. Foodsavers haalt overschotten van groenten op bij Belorta en verdeeld deze
naar de voedselpunten. Voor ons betekent dit 2-wekelijks aanbod van verse groenten 		
geleverd door Foodsavers.

Bakker
Wekelijks worden overschotten van brood opgehaald bij bakkerij De Klerck (Antwerpen). Zij vriezen
dagelijks hun overschotten voor ons in.

Bijna vervallen producten
Afgelopen jaar heeft ook de samenwerking met foodsavers duidelijk vorm gekregen. Zij doen de
ophaling van bijna vervallen producten bij supermarkten en de distributie naar voedselpunten
zoals onze sociale kruidenier. Ze brengen tweewekelijks een 15-tal bakken met zowel diepgevroren
producten, gekoelde producten, waaronder zuivel, en groenten en fruit

Goods to Give : Non-food
Goods to Give is een organisatie die bedrijven mobiliseert om hun non-foodoverschotten te doneren.
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: 10 x
Producten: verzorgingsproducten (shampoo, douchegel, tandpasta, maandverband,…), 		
onderhoudsproducten (afwasmiddel, wasmiddel, vloerzeep, …), schoolgerief, 			
(kaften,schriften, schrijfgerief,…)
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Davy Tops food outlet:
Top’s Food Outlet Store is een project dat zich richt op het verminderen van overschotten. Zij richten
zich vooral op het opkopen en verder verkopen van voedseloverschotten . Ondertussen is er ook en
gamma non-food outlet bijgekomen. Wij opteren tot nog toe om voor non-food vooral beroep te
doen op Goods to Give
•
•
		
		

Frequentie: 7 x op jaarbasis
Producten: appelmoes, kikkererwten, rode bonen, zwarte bonen, boterbonen, kersen, 		
pruimen, kokosolie, tomatenpuree, halal kippenworstjes, halal instant noedels, sardines,
makreel, ontbijtgranen, koeken, linzen, …

1.2.1.7. 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’.
Naast het informeel leren, zetten we ook in op meer georganiseerde taaloefenkansen. Hierin maken
we onderscheid tussen de Nederlandse conversatie en Samen Inburgeren.
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1.2.1.8. Nederlandse conversatie
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 5 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. Door de aanhoudende
coronapandemie is het uiteraard voor deelnemers en vrijwilligers
niet evident geweest om op regelmatige basis samen te komen.
Telkens we werkten aan een heropstart, werden regels toch terug
verstrengd en konden groepen toch niet doorgaan zoals gepland.
Op 25/2 en 15/3 bekeken we hoe we de groep konden organiseren
binnen de gegeven restricties. Op 24/6 herdachten we deze
denkoefening met het vrijwilligersteam.
Doorheen 2021 zijn er 22 conversatiegroepen geweest, evenredig
verdeeld tussen maan- en woensdagen. Gezien de geldende
maatregels waren er gemiddeld 6 deelnemers per moment
aanwezig.
Ook hadden we twee kennismakingsgesprekken met kandidaat vrijwilligers (3/2 en 29/3) waarvan één
iemand effectief gestart is.
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1.2.1.9. Project Atlas ‘Taaloefenkansen in Filet Divers’
Het project konden we uitvoeren dankzij een ondersteuning van ATLAS. In 2020 ontvingen we een
positief antwoord op onze deelname aan de projectoproep rond dit thema. Uitvoering ging integraal
in 2020 gebeuren maar wegens COVID werd het project on-hold gezet en verder uitgevoerd van
september 2020 tot juni 2021.
Volgende zaken werden gerealiseerd 2021 :
•
		
•
		
•
		
		
		
		

uitleg aan NT2 vrijwilligers en cursisten Nederlands oefenen over de mogelijkheden om de
oefenmomenten online verder te zetten (via whatsapp).
Nieuwste coronamaatregelen publiceren en up- to-date houden op de aanwezige schermen
in het onthaal van Filet Divers. Communicatie van de coronamaatregelen in een klare taal.
Realisatie van 2 vormingen
“Hoe meer en betere taaloefenkansen creëren en stimuleren in Filet Divers”
° in samenwerking met Atlas.
° doelgroep: alle vrijwilligers, doelgroepmedewerkers en collega’s met voldoende
kennis van het Nederlands (mondeling).
° gezien de grote interesse werd de vorming 2 keer gegeven: 23/03/2021(10
ingeschreven. 9 deelnemers effectief) en op 4/05/2021 (10p ingeschreven, 8
deelnemers effectief).

		
“Laaggeletterdheid & analfabetisme en hoe daar best mee omgaan als 			
		
gesprekspartner.
		
° In samenwerking met het CBE. Omwille van de aanhoudende maatregelen de 		
		
volledige inhoud coronaproof herwerkt (oa ontwikkeling volledig nieuwe e-learning).
		
° Doelgroep: alle vrijwilligers, doelgroepmedewerkers en collega’s met voldoende
		
kennis van het Nederlands (mondeling).
		
° 27/4: 16p ingeschreven, 15 deelnemers effectief
		
		
Opstart werkgroep taalbeleid (dat een gedragen visie rond taal binnen de 		
		
organisatie als doelstelling heeft).
°samenstelling werkgroep: evenwichtige verdeling deelnemers: 4 vrijwilligers, 4
professionelen. + deelnemers uit alle ‘geledingen’ van de organisatie om voor zoveel
als mogelijk gedragenheid te zorgen.
		
° Voorbereiden van 2 (online) bijeenkomsten in samenwerking met Nele van der
		
Heyden (Atlas- team taal).
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1.2.1.10. Het kookproject
De keuken van Filet Divers kreeg een fijne opfrissing: nieuwe oven, nieuwe werktafel, nieuwe kastjes
en een nieuwe frisse kleur aan de muren. De verplichte stilstand heeft ervoor gezorgd dat we met
hernieuwde krachten het kookproject terug leven in kunnen blazen!
Het doel van het kookproject is tweeledig: we werken aan directe empowerment van de chef-kok (en
zijn/haar sous chef) en werken aan verbinding door samen te eten.
Omdat we nog niet bij machte zijn om lange tafels te dekken, worden er sinds midden 2021 kleine
hapjes gemaakt voor de aanwezige vrijwilligers. Er werden al samosa’s, soep, gebak en Nepalese
momo’s gemaakt. We proberen om minstens twee keer per maand de keuken lekker te laten geuren.
Daarnaast proberen we te werken rond voedselverspilling. Als er groenten in de sociale kruidenier zijn
die niet meer voor verkoop vatbaar zijn, proberen we met vrijwilligers van het onthaal hier een soep
of hap van te maken. Hierdoor beland er minder eten in de vuilbak en hebben wij ‘s middags een
lekkere maaltijd. De bedoeling is om hier in 2022 met nog meer aandacht rond te werken.

1.2.1.11. 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.
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Op 9 februari besloten we om een grote bel-actie te organiseren naar alle actieve duo’s. Alle leden
werden opgebeld door een team van 3 vrijwilligers en 1 werkkracht. Op deze manier konden we
zowel bevragen hoe het liep in het duo als hoe het mensen verliep in de zoveelste corona-golf. Deze
bel-actie werd warm onthaald door de deelnemers. Daarnaast kregen we een goed inzicht op het
aantal ’gesneuvelde’ duo’s door corona: we gingen van 66 naar 23 actieve duo’s. Enkele coaches
gaven aan een nieuw traject te willen opstarten, waardoor inburgeraars in wacht de kans kregen om,
ondanks de corona-moeilijkheden, toch in duo te starten.
In 2021 nam een coördinerend vrijwilliger een belangrijk rol op zich in functie van afnemen van
intakegesprekken en koppelen van nieuwe duo’s. Ook was zij een dragende kracht in het organiseren
van duobijeenkomsten.
Coördinatorenoverleg was er op 12/1, 3/2, 3/3, 29/3, 26/4, 31/5, 30/8, 22/9, 20/11 en 23/12.
Doorheen het hele jaar werden er kennismakingsgesprekken ingepland en duo’s gekoppeld. Er
hebben 34 intakegesprekken plaats gevonden en er zijn 13 nieuwe duo’s gevormd. Zij die niet
gekoppeld zijn, staan of op de wachtlijst of hebben we geheroriënteerd naar andere projecten of
organisaties.
Op 27/10 was er een eerste kennismakingsgesprek met studenten KdG die in het kader van een
sociale stage als coach aan de slag gaan. 5 studenten werden gekoppeld aan een inburgeraar en zullen
40 uur (oftewel +- 20 contactmomenten) in traject gaan.
Naast het individuele parcours dat een duo bewandelt proberen we doorheen het jaar enkele
momenten te organiseren dat duo’s met elkaar in contact komen. Zo deden we op 6/3 een
duobijeenkomst in het Rivierenhof, gingen er op 21/5 6 mensen naar Arenberg En Route en was er
een Street Art wandeling in Borgerhout op 5/6.
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Met Karel de Grote hogeschool nemen we deel aan een onderzoek rond impactmeting. Bedoeling
is om via wetenschappelijk onderzoek op zoek te gaan naar hoeveel impact een duowerking met
vrijwilligers heeft op de persoon in kwetsbaarheid. Naast Filet Divers nemen ook Kompanjon vzw
en Saamo deel aan het onderzoek. Overleg en werkmomenten waren er hiervoor op 5/1, 12/1, 5/2,
19/2, 1/4, 29/4, 20/9, 20/10. Normaliter zou het effectieve onderzoek al plaats gevonden hebben
in 2021, maar ook hier kwam een verstrenging van corona-maatregels plannen omgooien. Het
onderzoeksmoment zal plaats vinden in mei of juni van 2022.
Gezien een mogelijke samenwerking met Payoke volgde de projectmedewerker een opleiding ‘Reach
Out: Mensenhandel’ van dokters van de wereld op 27/05.

1.2.1.12. Groepswerk
Wat is groepswerk
Filet Divers is erkend als ‘vereniging waar armen het woord
nemen’.
Een vereniging waar armen het woord nemen werkt volgens
6 criteria:
•
•
•
•
•
•

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

In het groepswerk geven we mensen in armoede een stem. Vanuit het geloof in hen en een
overtuiging van de meerwaarde van hun ervaringskennis, betrekken we hen in het spreken en denken
over armoedebestrijding. We doen dit door in te zetten op sensibilisering, vorming en dialoog.
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Grote lijnen van 2021
Na een vreemd groepswerkjaar in 2020, toonde 2021 zich door de aanslepende Corona pandemie
nog steeds niet als genormaliseerd. De Corona lockdown zorgde wederom voor een voorjaar zonder
de normale groepsbijeenkomsten. We experimenteerden met wandelingen buiten in kleine groepjes,
we kochten opklapstoeltjes om groepswerk te laten doorgaan bij mooi weer, organiseerden minigroepsbijeenkomsten binnen met de ramen open. Omwille van beperkingen op aantal, konden we
geen ‘open deur’ werking aanbieden en waren we gedwongen te schakelen naar ‘groepswerk op
afspraak’ en waren er als het ware beurtrollen om te mogen komen. Omdat de nood aan sociaal
contact groot was en we slechts beperkte plaatsen hadden, deden we wekelijkse bijeenkomsten.
Geplande vormingen of activiteiten werden afgelast, projectdoelen werden in timing verschoven.
We gaven deelnemers de ruimte om met elkaar te praten, om te luchten en vragen te stellen
en legden bewust de lat voor de groepswerkthema’s ietwat lager. Pas eind mei 2021 konden we
opnieuw bijeenkomsten organiseren zoals we gewoon zijn: op uitnodiging, zonder afspraak, zonder
beperkingen op aantal en dit voor de rest van het werkjaar. Omdat we zelfs in deze periode moesten
rekening houden met wisselende corona regels (mondmaskers, ramen open, afstand houden, al
dan niet koffie en thee kunnen aanbieden) misten we vaak nog het warme welkom dat voor het
groepswerk voorwaarde scheppend is om echt een goede werksfeer te creëren.
Naast de Corona perikelen was het ook een buitengewoon jaar voor het groepswerk op vlak van
personeelsinzet en daaruit voortkomend, aanpak van de gehele werking als vereniging. Vanaf 2021
werden de werkingsmiddelen die we als vereniging waar armen het woord nemen, aanzienlijk
verhoogd. Op stadsniveau werken de 5 verenigingen waar armen het woord nemen al jaren samen
in het netwerk STA-AN vzw. Binnen dit netwerk startten we een veranderingsproces waarbij meer
samenwerking moet resulteren in een project dat groter is dan de optelsom van zijn delen. Dit moet
resulteren in een sterker aanbod waarbij we de stem van alle mensen in armoede in onze stad luider
kunnen laten klinken. Omdat de vijf verenigingen verschillend gesubsidieerd werden en dit een
gelijkwaardige samenwerking bemoeilijkte, werden de middelen van Filet Divers vzw gelijkgetrokken,
met ingang van 2021. De zoektocht naar een extra collega verliep niet van een leien dakje. In maart
2021 startte een deeltijdse medewerker, maar deze verliet de organisatie weer in juli 2021. We
moesten dus opnieuw de hele selectieprocedure hernemen, net zoals we nadien ook de inwerking
opnieuw moesten doen. In oktober 2021 konden we van start gaan met twee nieuwe halftijdse
medewerkers.
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Tot slot werd een nieuwe convenant afgesloten met de stad: STA-AN vzw en Filet Divers tekenden in
om begeleiding aan te bieden in het ondersteuningsreglement voedselhulp.
Er zijn verschillende deelnemers die in meerdere groepen participeren, we hadden 43 unieke
deelnemers in het groepswerk in het werkjaar 2021.
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. Groepswerk is niet voor
iedereen geschikt of wenselijk. Door de Coronapandemie was het de eerste helft van 2021 vooral
nodig om de deelnemers die er waren betrokken te houden. Er was oog voor zorg en ondersteuning
van de actieve deelnemers. Toch konden we niet vermijden dat er mensen afhaakten. We hadden
maw vooral uitstroom en weinig instroom. Door de schaalvergroting van het groepswerk wilden we
vanaf september 2021 erg inzetten op het werven van nieuwe deelnemers. Vele mensen kwamen een
kijkje nemen, intussen is het engagement van enkelen van hen genomen, anderen haakten weer af
omwille van verschillende redenen. We werken nu met groepen die qua samenstelling redelijk nieuw
zijn, het aandeel ervaren deelnemers is gering. Dit vraagt opnieuw tijd en traject om mensen mee te
nemen in het structureel verhaal en onze opdrachten.

Inhoudelijke werking
Het groepswerk ziet er als volgt uit:
•
		
		
		
•
•

Themawerking rond armoede bij mensen met een migratieachtergrond. Deze werking heeft
twee subthema’s :
Mensen onder wettig verblijf : MeZoPa-groep
Kruispuntdenken
Kwaliteitsvolle noodhulp
E-inclusie

Themawerking rond armoede bij mensen met een migratieachtergrond. We doen
hier vooral aan doelgroep-vertegenwoordiging. Dit is een bewuste keuze : de
doelgroep is vaak niet vertegenwoordigd.
Mensen zonder wettig verblijf, de MeZoPa groep
Dat er mensen zonder wettig verblijf leven in onze stad, is algemeen geweten. Dat dit een beladen
onderwerp is, waarbij maatschappelijke en individuele belangen niet altijd samenvallen, kunnen we
ook stellen.
Als Filet Divers voelen we ons genoodzaakt om in deze debatten plaats te geven aan de stem van deze
groep mensen. Omdat ook hun mening, hun ervaring belangrijk is om deze moeilijke gesprekken te
kunnen voeren. Omdat deze groep extra kwetsbaar is, maar heel weinig gehoor krijgt. Omdat ook zij
stuk voor stuk gewoon mens zijn, inwoner van deze stad.
Met de werking mensen zonder wettig verblijf willen we de dialoog met de samenleving mogelijk
maken, een veilige plaats creëren waar ontmoeting en gesprek altijd kan. Opdat we samen tot de best
mogelijke oplossingen kunnen komen.
In de MeZoPa-groep werkten 16 deelnemers mee in 2021

Theaterproject
Met de groep mensen zonder wettig verblijf wordt al jaren de methodiek van participatief theater
gebruikt om ervaringen te delen en samen na te denken over de toekomst. We doen dit in
samenwerking met Pax Christi: zij hebben de expertise van de methodiek. De groep wordt dus in duo
begeleid.
Omdat de methodiek bleek te werken voor zowel individuele deelnemers als voor het proces in zijn
geheel, werd besloten om een stap verder te gaan en samen te bouwen aan een echt theaterstuk.
Op basis van de input van de deelnemers werden personages gecreëerd en wordt het leven zonder
papieren op podium gebracht. Doel is om aan de hand van het stuk dialoog aan te gaan met publiek
en zo de realiteit en grote vragen omtrent dit thema bespreekbaar te maken. In eerste instantie zal dit
met andere groepen van mensen zonder wettig verblijf gebeuren. Nadien zal het stuk ook gebracht
worden bij mensen die als vrijwilliger of als professional met dit thema of deze doelgroep in aanraking
komen.
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Omwille van corona kon de groep begin 2021 niet samen repeteren en werd pas in september een
nieuwe doorstart gemaakt. Omdat enkele deelnemers omwille van wijzigende omstandigheden
(verhuis, het verkrijgen van wettig verblijf, mentale gezondheid) niet meer konden deelnemen,
moesten we op zoek gaan naar vervanging. Deze nieuwe deelnemers inwerken, hun input meenemen
in het scenario vroeg opnieuw tijd en benam het volledige najaar van 2021.
De ervaring van snel wijzigende omstandigheden (maatschappelijk –corona- én individueel
-deelnemers in onzekere leefsituatie-) en de ervaring van de impact op dit project, deden ons
beslissen om het project een nieuwe wending te geven en een video te maken van het theaterstuk.
We willen dit realiseren in de eerste helft van 2022.

Inleefwandeling
Filet Divers is partner in het netwerk Gastvrij Antwerpen.
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

Op 20 juni, wereld vluchtelingendag, werd de wandeling ‘wandel door het onzichtbare Antwerpen’
gelanceerd.
De groepswerking van mensen zonder wettig verblijf werkte deze inleefwandeling uit, wederom in
samenwerking met Pax Christi (16/3, 23/3, 31/3, 29/4, 6/5, 17/5, 10/5, 31/5, 14/6, 15/6). Wandelaars
krijgen, op locaties door de groep geselecteerd, geluidsfragmenten te horen die leren hoe deze plaats
beleefd wordt door iemand zonder papieren. Zo worden wandelaars meegenomen op een tocht door
het toeristisch hart van Antwerpen en kijken ze met nieuwe ogen naar iets zeer bekend en zo wordt
het onzichtbare zichtbaar.
De wandeling werd live uitgevoerd op 20 juni 2021 op het evenement Gastvrij Antwerpen en is
sinds 15 oktober vrij te wandelen/downloaden. Op 20 juni 2021 schreven 140 personen in om de
wandeling die dag te doen en eind 2021 werd ze al 184 keer gedownload. Voor de promotie van deze
inleefwandeling werd een flyer gemaakt.
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Delegatie toegang tot zorg
In november 2021 sloten we aan bij de delegatie toegang tot zorg. Een delegatie op initiatief van
Dokters van de Wereld Antwerpen vanuit de vaststelling dat enerzijds de (gezondheids)diensten die
mensen zonder wettig verblijf met medische vragen helpen vastlopen in werk en daardoor in kwaliteit
van dienstverlening, anderzijds dat mensen zonder wettig verblijf zeer moeilijk toegang vinden tot
kwalitatieve gezondheidszorg. Andere partners in dit overleg zijn o.a. het Wijkgezondheidscentrum ‘t
Spoor, medisch centrum Seefhoek, AZ Monica.
Ons doel in deze delegatie is het binnen brengen van het gebruikersperspectief.
De delegatie ging reeds eerder in gesprek met de stad en hier ontstond het proefproject ‘medische
waarborg bij dringend consult’. Men maakte een flow, te gebruiken voor nieuwe klanten van het
sociaal centrum bij een nieuwe procedure voor aanvraag van de medische waarborg. Doel is een
administratieve vereenvoudiging en snellere toegang tot een eerste consult bij de huisarts mogelijk
maken.
De delegatie toegang tot zorg bespreekt de praktijkervaring
van deze flow.
Het eerste overleg waaraan we als Filet Divers deelnamen
was op woensdag 15/12/2021, een volgende overleg met de
delegatie zal doorgaan in februari 2022.
Omdat voornamelijk medische administratieve of
zorgverstrekkende diensten deelnemen aan het overleg
(AZ Monica, huisartsen) proberen we als vereniging ook
echt het gebruikersperspectief binnen te brengen zodat de
focus niet enkel ligt op vereenvoudigde administratie voor
eerstelijnsdiensten/sociaal centrum Plein.
Er wordt binnen Filet Divers bekeken in welke mate we
hierrond een groepswerking opstarten en of we dit ad hoc
individueel met mensen die ervaring hebben met dit thema
opnemen. Momenteel nemen mensen zonder wettig verblijf
nog niet deel aan dit overleg.
In deze fase (na een eerste deelname) is het vooral zoeken naar de oprechtheid, de bereidwilligheid
om ook werkelijk aandacht te hebben voor dit gebruikersperspectief bij de partners van dit overleg.

29

Campagne en Manifestatie ‘We are Belgium too’
Brusselse zelforganisaties lanceerden dit
jaar de campagne ‘we are Belgium too’.
Men richtte zich met een open brief naar
alle buren (burgers). De campagne zoekt
steun voor een regularisatie op basis van
duidelijke en permanente criteria, voor
het sluiten van gesloten centra en meer
rechten van kinderen zonder papieren.
Men deed naast het aanspreken van alle
burgers ook verschillende pogingen om
het middenveld te mobiliseren en hun
steun te vragen.
De campagne kreeg vooral in Wallonië,
maar zeker ook in Vlaanderen,
uiteindelijk behoorlijk wat steun van het
middenveld.
Ook Filet Divers als organisatie steunde
de campagne, we ondertekenden hun
oproep en informeerden de mensen uit
de werking over dit initiatief. Er werd een nationale manifestatie georganiseerd op zondag 3 oktober,
waar we met een bus, ingelegd door de vakbonden, met een groep van een 45-tal mensen zonder
wettig verblijf naartoe gingen.
De Brusselse zelfgroeperingen en enkele middenveldorganisaties lieten de campagne niet los na
de manifestatie. Wijzelf nemen geen plaats in de frontlinie, maar volgen zo goed als mogelijk de
verderzetting op.

BBB+ en Werkbezoek Staatssecretaris voor asiel en migratie
BBB+ (bed, bad, brood +) is het idee om mensen die het land uit gestuurd worden omwille van
onwettig verblijf vooreerst de mogelijkheid te geven om binnen een veilige context van opvang en
begeleiding keuzes te laten maken.
In dat kader kwam de staatssecretaris voor asiel en migratie op werkbezoek naar Antwerpen. Vanuit
het BZN Kansenhuis (Sociale Dienst BZN en Mezopa-groep) participeerden wen aan de voorbereiding
(1/3, 30/4, 17/5) en het bezoek(19/5).
Ook was er een overleg met NTA en UGent rond dit onderwerp (3/6)
Er werd overlegd met de verschillende BBB+ pilootprojecten op 4/5
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Kruispuntdenken
Mensen in armoede met migratieachtergrond hebben een dubbele kwetsbaarheid. In hun toegang
tot de maatschappij en tot hun rechten ervaren ze immers drempels die met armoede te maken
hebben én drempels die met hun migratieachtergrond te maken hebben. Echter in hun contact met
die samenleving of dienstverlening worden ze veelal maar vanuit één bril benaderd. Dit heeft als
gevolg dat die uitgereikte hand voor hen vaak niet voldoet aan hun noden. Als Filet divers blijven we
inzetten op de EN-EN benadering. Aan dit project werkten 20 deelnemers mee.
Voor de planning, uitwerking en uitvoering van het project kruispuntdenken is er een samenwerking
met Avansa Antwerpen. Een medewerker van Avansa 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.
Ook de werking van de themagroep ondervond last van de Corona maatregelen. Louter met het
oog op sociaal contact, het kunnen opvolgen van wel en wee rond corona, het nabij zijn moesten er
vragen en problemen zijn; organiseerden we wandelingen in kleine groepjes met deelnemers in de
eerste maanden van het jaar.
Vanaf de maand maart starten we het groepswerk terug op. Eerst binnen in kleine groepjes. Dan van
zodra het warm genoeg was buiten in het park.
We werkten verder aan het luik diversiteit van ons kruispunt. Door de bijeenkomsten heen
verzamelden we reeds vele individuele signalen en ervaringen, maar met de groepsleden bouwden
we verder aan de juiste woordenschat en een kader om deze ervaringen en signalen duidelijk
en bespreekbaar te maken. Om dit te doen werkten we deze maanden samen aan een visietekst
diversiteit voor onze eigen organisatie. Dit geeft ons een kader en taal om met ervaringsdeskundigen
te reflecteren over dit onderwerp en de vertaling te maken naar het meso-niveau. Wanneer we deze
tekst binnen de eigen organisatie geïmplementeerd hebben kan hij ook inspiratie bieden op andere
plaatsen.
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In september namen we samen met STA-AN deel aan het structureel armoedeoverleg en werd dit
kruispunt onderwerp van onze dialoogtafel.
In september en oktober liep een sociaal artistiek project waar mensen in armoede met
migratieachtergrond via tekeningen beeld gaven aan hun leven en aan zichzelf. Mensen die weinig
taalkennis hebben konden zich op hun eigen tempo in deze sessies uitdrukken. Ook de artistiek
begeleidster van dit project maakte tekeningen op basis van de verhalen die ze hoorde tijdens de
sessies van de deelnemers. Deze tekeningen kunnen mee ingezet worden om onze ervaringen taal te
geven.
In 2022 willen we deze kennis over het kruispunt armoede en migratie bundelen in een tool: een
instagrampagina die vormingen of dialoog zal kunnen voeden.
GASTVRIJ ANTWERPEN: WALK WITH AMAL.
Op zaterdag 9 oktober ontmoette little Amal, een reuzenpop die een Syrisch vluchtelingenmeisje
verpersoonlijkt, de reuskens van Borgerhout.
Als lid van het netwerk Gastvrij Antwerpen was Filet Divers hierbij ook aanwezig. Voor vele
mensen die in onze werking komen, is dit thema heel persoonlijk. We bespraken het onderwerp in
groep(6/10), bekeken wie welke dingen belangrijk vond en oefenden het aangaan van een gesprek.
In het kraam van Gastvrij Antwerpen op het Moorkensplein waren groepsleden aanwezig om samen
met voorbijgangers bloemen te maken om Amal te verwelkomen, om het gesprek aan te gaan over dit
thema.
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Kwaliteitsvolle noodhulp
De stad Antwerpen werkte een nieuw subsidiereglement noodhulp uit. 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.
De groepswerking van Filet Divers tekende, in samenwerking met STA-AN vzw, een convenant met de
stad Filet Divers vzw om coach te zijn in het klantversterkende luik van dit reglement.
De groepswerking zal voedselbedelende organisaties coachen om stappen te zetten naar een meer
menswaardige vorm van noodhulpverlening met het oog op het versterken van de klant in armoede.
In dit nieuwe project werkten 8 deelnemers mee.
8 voedselbedelingen en 5 sociale kruideniers schreven zich in voor het ondersteuningsreglement
voedselhulp. Allen nemen ze engagementen op om o.a. binnen de eigen werking in te zetten op 11
kwalitatieve leidraden in het reglement, die klantversterking tot doel hebben.
Filet Divers is mede-uitvoerder van deze convenant en zal de coaching van (enkele van) deze
organisaties op zich nemen en dit met betrekking tot volgende 9 leidraden: Respect voor diversiteit,
Warm onthaal, Ontmoeting, Participatie/sociale activering, Detecteren van sociale noden,
Doorverwijzing, Heldere communicatie, Vrijwilligersbeleid, Netwerken en Samenwerken.
We voeren deze opdracht uit als vereniging d.w.z. : met actieve betrokkenheid en medeeigenaarschap van mensen in armoede. Mensen in armoede uit de groepswerking werden dit najaar
geïnformeerd over dit project en kregen de kans om inbreng te doen en ervaringen te delen. Dit gaf
al een eerste keer voeding en inzichten die we meenemen in de coaching. Verder startten we sessies
“coachen als ervaringsdeskundige” met de deelnemers uit de groepswerking die interesse hebben om
mee te coachen. Deze sessies zullen vervolgd worden in het voorjaar van 2022.
Daarnaast zetten we in op fase 1 van deze coaching trajecten: kennismaking, nulmeting, droom
en opmaak van een plan van aanpak. In 9 voedselbedelende organisaties werden eerste stappen
gezet. Het is telkens een traject op maat in organisaties die heel erg verschillen maar die wel bijna
allemaal gebouwd zijn op een ploeg van vrijwilligers. Overal toetsten we mogelijkheden, draagkracht
en openheid om te beginnen af en probeerden we een zo groot mogelijke ploeg vrijwilligers al
vanaf de start te betrekken. Waar mogelijk en zinvol deden we deze bezoeken ook al samen met
ervaringsdeskundigen uit onze eigen werking. Ook in deze trajecten zorgde Corona voor uitstel en
vertraging : overal was er een start maar nergens werd fase 1 voltooid. Ook hiermee gaan we verder
in 2022.
Naar aanleiding van de dag van verzet tegen Armoede werkten we mee aan een STA-AN week rond
participatief werken met mensen in armoede. We organiseerden twee groepsrondleidingen in Filet
Divers met als rode draad gebruikersparticipatie in de sociale kruidenier.
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Thema e-inclusie
Digitalisering is overal. Als je een afspraak moet maken bij de dokter of stadsdienst, als je contact
wil hebben met vrienden of familie, bankzaken wil regelen, … Alle levenssferen worden in meer of
mindere maten beïnvloed door het digitale. Mensen in een kwetsbare positie voelen ook hier extra
drempels en uitsluitingen.
Daar waar we op Filet Divers voorheen een minimale computerwerking hadden – met vier
beschikbare computers in het onthaal en enkele vormingen per jaar - werken we dit jaar met het
groepswerk aan een zo inclusief mogelijk computerproject in Filet Divers. We werken aan een good
practice waarbij zoveel mogelijk drempels in beeld worden gebracht én weggewerkt worden. Zo
hopen we een inspiratiebron te worden voor plaatsen of organisaties waar digitalisering en mensen in
armoede elkaar ontmoetten.
In 2021 hebben we voornamelijk geprobeerd om het thema te leren kennen en doorgronden.
Daarnaast is het voor ons als groep belangrijk om uit te zoeken waar onze prioriteiten liggen:
werkende, goede computers in het onthaal, een sterk wifinetwerk dat toegankelijk is voor iedere klant
en vormingen op maat. De uitwerking van deze topics zullen plaats vinden in 2022.
Eén van de grootste bezorgdheden die we hebben ligt bij de toegang tot de digitale wereld voor
mensen zonder wettige verblijfsdocumenten. Deze personen hebben heel beperkte mogelijkheid tot
internet in huis, te weinig financiële middelen of toegang tot mobiele data op hun smartphone, zijn in
de onmogelijkheid om contactloos te betalen, … Hun afhankelijkheid van openbare wifi (die vaak erg
traag of onvoldoende werkt) maakt de digitale kloof voor hen enkel groter.
Daarnaast rijzen er steeds meer vragen op over de stijgende energieprijzen en de kloof die dit zal
maken in de digitale wereld. GSM ‘s zullen steeds vaker enkel opgeladen worden op openbare
plaatsen, zoals Filet Divers. Ook hier wordt er weer een afhankelijkheid gecreëerd: enkel zij die eraan
denken om een oplader mee te nemen, die klant zijn van een plaats als Filet Divers, die het durven
te vragen om het stopcontact te gebruiken en die lang genoeg op de plaats zijn om hun toestel op te
laden zullen met volledig opgeladen batterij de deur uitstappen.
Naast de vaste groepswerkmoment binnen de organisatie, namen 3 personen van Filet Divers deel
aan de groepswerkdagen van Sta-An over digitalisering. (9/11)
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1.2.1.13. 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.
Filet Divers kan dankzij steun van het Lokaal Fonds vrijetijdsparticipatie maandelijks een leuke uitstap
voorzien. Ondanks de pandemie heeft een team van 3 vrijwilligers maandelijks een uitstap kunnen
organiseren. We proberen hierbij voornamelijk kind- en gezinsvriendelijke uitstappen in te plannen –
uiteraard met oog voor voldoende variatie zodat iedereen eens aangesproken kan worden om mee op
uitstap te gaan.
Afgelopen jaar was het hebben van een Covid Safe Ticket (CST) een éxtra moeilijkheid/drempel voor
heel veel mensen. De eerste helft van het jaar hadden nog maar zéér weinig mensen zonder wettig
verblijf de kans gekregen om zich te laten vaccineren. Maar ook daarna of als mensen kiezen om zich
niet te vaccineren, bleef het bemachtigen van een CSTeen enorme drempel. Toeleiding naar onze
eigen uitstappen kreeg hierdoor een extra gelaagdheid (wel/niet gevaccineerd zijn, wel/niet in het
bezit zijn van papieren, wel/niet in bezit zijn van CST,…)
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De uitstappen van dit jaar waren:
ACTIVITEIT

DATUM

AANTAL DEELNEMERS

Lego Museum

31/01/2021

13

Real Bodies in Sportpaleis

28/03/2021

7

Zoo Antwerpen

18/04/2021

18

Waterboot

12/05/2021

15

DIVA museum

6/06/2021

10

Ketnetband in Rivierenhof

2/07/2021

18

Theater Walrus en Tieret

6/08/2021

13

Minigolf Rivierenhof

19/9/2021

8

Waterperels zwemparadijs

24/10/2021

15

Zoo Antwerpen

30/10/2021

3

Wetenschapshow

28/11/2021

17

Symfonisch Orkest

20/11/2021

4

Vrijetijdsloket in Filet Divers

22/11/2021

38

Schaatsen

12/12/2021

10

Daarnaast konden we nog 217 tickets aankopen voor UGC Antwerpen.
Vergaderingen met het team vrijwilligers waren er op 18/02, 29/4, 3/8, 14/9 en 9/11.
In mei hebben we ingezet om kinderen in te schrijven voor vakantiekampen in de zomer. Uiteindelijk
vonden zo drie jonge tieners de weg naar een kamp.
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1.2.1.14. Filet Divers Kompas
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 LIGO.
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 2021 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 of opleiding deelnemers na uitstroom willen of 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 LIGO en VDAB. Maar in maart 2020 sloeg de
coronapandemie bikkelhard toe. Filet Divers Kompas ging samen met vele andere werkingen op slot.
Ook in 2021 bleef corona een spelbreker om een vlotte werking verder uit te bouwen De steeds
veranderende regelgeving had een grote impact op de werking en de verdere uitbouw van ons
project. ( meer en vaker afwezigheid van cursisten, lesgevers en anderen + geen vlotte toegang tot
diensten en organisaties enz…)

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).
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Hoe pakken we dit aan
In Filet Divers Kompas komen 4 keer per week een tiental werkzoekenden samen die onder
begeleiding van LIGO hun Nederlands oefenen op een niet schoolse manier met accent op WERK.
Vanaf september 2021 zijn we gestart met een nieuw uitgebreider, breder uren -lessenpakket De
reden voor deze verandering & uitbreiding kan gezocht worden in 2 zaken :
We hadden omwille van corona meer te kampen met meer afwezigheid van verschillende
deelnemers en lesgevers . Via deze weg konden we deelnemers extra lesmomenten
aanbieden om toch het voorziene pakket te kunnen aanbieden
In december 2021 zou de gunning met VDAB ten einde lopen en we hadden ingetekend voor
de nieuwe gunning ( 2021-2025) Ter voorbereiding van deze nieuwe gunning waarin we
nog meer zouden willen inzetten op maatwerk . Zo zou er zo meer tijd en ruimte vrij komen
om mensen extra oefenkansen te geven voor zaken die sommige andere reeds onder de
knie hebben . Het werken met kleine groepen heeft vele voordelen : we kunnen nog meer
inzetten op het individueel traject en we leren onze deelnemers nog beter en sneller kennen
waardoor we snellere stappen kunnen zetten naar stage en opleiding. Dit gingen we al eens
uitproberen om dan te verfijnen en aan te passen in de nieuwe gunning die van start gaat in
maart 2022. We stapten over van 4 halve dagen naar 2 volle dagen van 9 tot 15u en 2 halve
dagen van 9 tot 12u.
Door samen dingen te doen bv. koken, schilderen, winkelen, op (bedrijfs-)bezoek gaan, 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 LIGO en de POP coach van Filet Divers hebben
tweemaandelijks een “deelnemers”overleg waarop ze de verschillende werkzoekenden in het traject
bespreken. In 2021 was dit ook vaak online 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.
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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 en anderen. 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.

Werking in 2021
In navolging van 2020 werd ook 2021 de werking te vaak overheerst door de coronapandemie en
was ze goed voelbaar in de praktische uitwerking van ons aanbod. Het aanbod van Kompas moest
steeds inventief , flexibel en aangepast worden. Deelnemers konden wel of niet naar de les komen.
Lesgevers die in quarantaine moesten waardoor de lessen online werden verder gezet. Het geplande
werfbezoek werd afgeblazen om dan later toch weer opnieuw te worden ingepland Doe activiteiten
werden omgevormd tot corona*proof activiteiten Het vraagt van iedereen een enorme flexibiliteit,
aanpassingsvermogen en leren omgaan met onzekerheid en onstabiliteit.
Zo moesten de lesgevers van LIGO al bij de start van elke nieuwe groep inzetten om het gebruik
van het online platform “ Whatsapp” aan te leren aan de cursisten. Zodat ze via dit medium de
deelnemers konden blijven bereiken. De lesgevers ism de POP coach halen alles uit de kast om een
zo gevarieerd, boeiend , leerrijk en zinvol aanbod te doen en steeds in contact te blijven met de
cursisten wat absoluut geen evidentie is, wetende dat onze cursisten niet alleen analfabeet zijn maar
zeker ook digibeet.
In 2021 volgden 29 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 8 van de 29 deelnemers die wij hebben begeleid binnen het
jaar na uitstroom bij Filet Divers Kompas een job gevonden ism VDAB in de sociale economie en 3 in
het NEC.
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 toch nog lang
moeten wachten.
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Er is echter hoop want Hilde Crevits minister voor Werk in
de Vlaamse regering heeft beloofd dat er in de komende
regeerperiode meer plekken voor de maatwerkbedrijven zouden
worden gecreëerd die inzetten op recyclage.
In het SEC is er werk voor veel meer mensen maar ze kunnen
wegens het te kort aan subsidies geen extra mensen aantrekken,
daar komt dus misschien dan wel verandering in . Bovendien
kampt de sector met een zeer beperkt verloop zodat er zelden
plaatsen vrijkomen die dan kunnen worden ingevuld door nieuwe
medewerkers.
We blijven dus hopen we dat er in de komende jaren de beloftes
van politici waarheid worden 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 openstonden voor 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 2021 binnen de maatwerkbedrijven was zeer
moeilijk gezien de aanhoudende coronapandemie. Toch hebben we
met onze 3 groepen cursisten 7 maatwerfbedrijven bezocht.
Voor elke deelnemer werd in het werkjaar 2021 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.
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Overleg en samenwerking binnen Filet Divers Kompas in cijfers: 2021
Wegens Corona zijn er ook dit jaar minder fysieke contacten geweest met diensten en organisaties
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Operationeel team ( soms ook online)

1x

Operationeel overleg tussen VDAB, FD en LIGO 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

4x

Tweemaandelijks overleg tussen VDAB, FD en LIGO
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 LIGO

Overleg met VDAB ( soms ook online

35x

Overleg met VDAB over de samenwerking, signalisatie,
andere

Overleg met CBE ( soms ook online)

25x

Overleg met LIGO over samenwerking en planning +
extra overleg opstart nieuwe groepen

Bezoek Maatwerkbedrijf Kunnig

1x

Aanbod, overleg, bezoek verschillende diensten binnen
Kunnig + extra toelichting LDE en SW

Werfbezoek Kringwinkel

3x

Aanbod, overleg, bezoek verschillende vestigingen +
extra toelichting stage mogelijkheid 1x per deelnemende
groep (start 01/2021+04/2021+09/2021)

Bezoek ACG Antwerpen

2x

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

Werfbezoek Noordheuvel

Aanbod, overleg, bezoek verschillende diensten+ extra
bespreking stage edm

werfbezoeken

Andere werfbezoeken werden geannuleerd
wegens corona o.a: -Stroom maatwerkbedrijf
- maatwerkbedrijf Opnieuw en Co Mortsel, Maatwerkbedrijf MIVAS Lier – veiling Mechelen..

Bezoek gezondheidskiosk Antwerpen

2x

Aanbod, overleg, bezoek verschillende diensten+ extra
uitleg over stage edm

Samenlevingsopbouw

1

Overleg ivm mogelijke samenwerking

Overleg 2°hands

3x

Planning interne stage, voorwaarden, werking

Bezoek huisartsen*wachtpost

2x

Aanbod, voorwaarden, werking

Knabbel en babbel

Geannuleerd 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)

33x

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

Overleg nieuwe Gunning VDAB 2022- 2025

15x

Overleg, planning, uitwerking nieuwe gunning VDAB
met LIGO FD en BZN

Kerstmarkt De Minck <LIGO

1x

Opbouw+ uitwerking aanbod kerskraampjes in het kader
van kerst

42

43

Trajectwerking

35x

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

29x

Samen met cursist en zijn TB van VDAB of OCMW om
een warme overdracht te garanderen

Planning verfraaingswerken Houtatelier groot
doe activiteit

7x

Contact met verschillende diensten en
vrijwilligers ivm dit project

Nazorg*gesprekken

25x

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

1x

Extra rondleiding binnen Filet Divers Op stap organisatie
in Mechelen, samenlevingsopbouw , andere

1.2.1.15. 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.

Methodieken
In plaats van te focussen op ‘doorstroom’, schenken we eerder aandacht 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/)
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 op die manier 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.
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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.
De werking van Filet Divers heeft vele raakpunten met de PiëzoMethodiek1 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:
•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		
•
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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.

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.

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.
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De taken van de coach hierbij zijn voornamelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
		
•
		
•
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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 het 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
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,…)

Projectresultaten in 2021
Ook in 2021 kon Filet Divers door de pandemie nog steeds niet op volle toeren draaien en
zorgden de maatregelen ervoor dat niet alle vrijwilligers weer aan de slag konden of wilden. Zo
is het kookproject pas in het 4e kwartaal beperkt herstart (de samen gedeelde lunch van warme
maaltijden zijn vervangen door warme snacks/hapjes/gebak, die uitgedeeld worden aan de klanten
in het onthaal), is de computerwerking volledig on hold blijven staan, zijn de lessen Nederlandse
conversatie in beperkte mate vanaf het 3e kwartaal weer opgestart,… De maandelijkse socio-culturele
uitstappen zijn wel doorgegaan, omdat ze extern plaats vonden (in openlucht of met tijdssloten in
kleine groepen). Ook het project Kompas (ism CBE en VDAB) kon blijven doorgaan (maatregelen
van Onderwijs golden, die minder streng zijn dan Welzijn), alsook Samen Inburgeren (duo’s die
extern met elkaar afspreken). Het cruciale groepswerk is ook blijven doorlopen en is – dankzij de
extra middelen voor 2 nieuwe professionals – serieus in aantal deelnemers gegroeid: zo’n 40-tal
doelgroepmedewerkers engageren zich 2-wekelijks in 1 van de thema’s die dit werkingsjaar op de
planning staan.
Toch zien we in de cijfers van actieve vrijwilligers dat er doorheen de 4 semesters een voorzichtige
stijgende lijn is om met mondjesmaat telkens weer mensen - veilig en de maatregelen respecterend
- aan de slag te laten gaan. De vrijwilligerscoach hernam intakegesprekken vanaf het 2e kwartaal
en heeft altijd gezocht naar mogelijkheden om mensen, al is het voor minder uren of dagdelen dan
vroeger, weer te betrekken bij onze werking. Van de 22 intakegesprekken in 2021 waren er 12 mensen
met een kwetsbaar profiel.
Dit zijn de deelwerkingen waarin doelgroepvrijwilligers in 2021 actief waren: 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,...), groepswerk, sociale
kruidenier (kaartcontrole, kassa, rekken aanvullen, fruit en groenten in zakken steken en uitdelen aan
de klanten), magazijnwerk (laden en lossen), vanaf het 3e kwartaal hergebruik (sorteren van kledij,
kassa, winkel op orde houden tijdens openingsuren) en vanaf het 4e kwartaal in beperkte mate het
kookproject (soep, hapjes of gebak maken voor in het onthaal).
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Ook bleef de vrijwilligerscoach contact houden met de (niet-)actieve doelgroepvrijwilligers, soms ter
plaatse 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 via telefoon, mail
en individuele gesprekken beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning (vb. psychosociale
problemen, zoektocht naar opleidingen, werk of ander vrijwilligerswerk, andere dringende zaken,…).
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.
In de Week van de Vrijwilliger en op de Dag van de Vrijwilliger heeft de vrijwilligerscoach – naast
het verzenden van een bedankmail en verspreiden van dankkaartjes – ook meerdere stoepbezoeken
gedaan, waarvan 7 bij kwetsbare vrijwilligers. Dit werd door de doelgroepvrijwilligers enorm op prijs
gesteld!
Dankzij de versoepelingen vanaf de zomer kon de vrijwilligersuitstap eind augustus plaatsvinden, met
zo’n 30-tal deelnemers. Er is – naast plezier met een dansje en een hapje en drankje – gefocust op
kennismaking en weerzien, aangezien vele vrijwilligers elkaar nog niet kennen (veel nieuwe gezichten
sinds corona) of elkaar al heel lang niet meer gezien hadden. Ook talenten werden even in de verf
gezet met dynamische spelletjes. Dit voelde aan als het startschot voor een meer ‘normale werking’
binnen de organisatie met ingang van september, maar de stijgende cijfers in het najaar zorgden weer
voor een meer voorzichtige verderzetting van onze activiteiten in huis.
Gelukkig konden in september ook nog 2 vormingen ‘Interculturele Communicatie’ georganiseerd
worden, 1 sessie voor de niet-doelgroepmedewerkers en 1 voor de doelgroepmedewerkers. Een zeer
waardevolle sessie voor de deelnemers, die unaniem enthousiast waren.
Op 6 oktober kon op de valreep – en dit na 2 jaar onderbreking – nog een gezellig vrijwilligerscafé
doorgaan, met zo’n 30-tal deelnemers. Er is – naast het fijn samenzijn met de nodige versnaperingen
– gefocust op kennismaking met 2 nieuwe collega’s en weerzien onder de vrijwilligers.
In het 4e kwartaal zijn de groepsactiviteiten weer slechts in beperkte mate doorgegaan. In oktober
hadden we even hoop dat we weer meer zouden kunnen organiseren en uitvoeren, maar de
stijgende coronacijfers in de loop van het najaar deden ons weer terugplooien op de meest essentiële
activiteiten. De werking van het onthaal kon gelukkig sinds het 3e kwartaal min of meer weer zoals
vroeger; enkel het handen wassen bij binnenkomst, een veilige afstand van elkaar bewaren en het
dragen van een mondmasker als je rondloopt bleven nog verplicht. Deze versoepelingen in het
onthaal waren heel voelbaar in de kwaliteit van de sfeer en de diepgang van de gesprekken. De
klanten zijn duidelijk meer ontspannen en staan meer open voor gesprekken, ondanks de nog steeds
grimmige stemming binnen de huidige samenleving.
De aanhoudende situatie m.b.t. corona zorgde er ook in 2021 voor dat de projectresultaten op vlak
van activiteiten en begeleiding slechts deels konden behaald worden.
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PR 1: Filet Divers organiseert een warm onthaal en laagdrempelige activiteiten als
sleutel tot participatie en integratie
Een warm onthaal hebben we zo goed en zo kwaad als het kan weer kunnen aanbieden aan onze
bezoekers en doelgroepvrijwilligers, maar vele vormende activiteiten werden in 2021 deels of volledig
‘on hold’ gezet. In het 3e en 4e kwartaal werden vormende activiteiten weer in beperkte mate
opgestart, maar toch zijn er meerdere ook verder on hold gehouden of weer gezet wegens de weer
stijgende coronacijfers.
Slechts de volgende vormingen en activiteiten voor doelgroepvrijwilligers hebben in 2021 uiteindelijk
kunnen plaatsvinden:
•
•
		
		
		
•
•
•
•

27/8: Vrijwilligersuitstap
7/9 & 14/9: ‘Interculturele communicatie’ (workshop van Avansa). Dit was een zeer 		
succesvolle vorming waar van de 18 deelnemers 8 doelgroepmedewerkers aan 		
deelgenomen hebben. Voor velen was het een eerste bewuste kennismaking 			
met dit concept en het was voor hen een enorm leerrijke eyeopener.
6/10: Vrijwilligerscafé
3e en 4e kwartaal: Nederlandse conversatie (2 groepen van gemiddeld 9 personen)
Maandelijkse socio-culturele uitstap
Groepswerk

De uitgestelde computercursussen van 2020 en 2021 (digitale skills voor werkzoekenden en
smartphonegebruik) voor de doelgroepmedewerkers zouden we intern pas in 2022 weer inplannen,
in overleg met de groepswerkers, die mee hun hoofd gaan buigen rond het thema e-inclusie binnen
de organisatie. Ondertussen leidt de vrijwilligerscoach wel vrijwilligers toe naar de computercursussen
die talrijk in de Webpunten in Antwerpen georganiseerd worden.
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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 2021 150 unieke vrijwilligers mee aan de verschillende projecten van Filet
Divers (uitgezonderd project Samen Inburgeren). Van dit totaal waren er 89 doelgroepmedewerkers.
Door de pandemie was ook in 2021 van dit totaal aantal vrijwilligers slechts een deel actief.
De vrijwilligerscoach heeft zowel voor de actieve als niet-actieve doelgroepmedewerkers haar
begeleidingen verder gezet:
1e kwartaal:
- 50 kwetsbare vrijwilligers (op 119 totaal aantal vrijwilligers), waarvan 18 actief
- 27 coaching- en hulpverleningsgesprekken en 2 POP-gesprekken, 7 stoepbezoeken (+ 		
belrondes)
2e kwartaal:
- 52 kwetsbare vrijwilligers (op 111 totaal aantal vrijwilligers) waarvan 20 actief
- 25 coaching- en hulpverleningsgesprekken en 4 POP-gesprekken (+ belrondes)
3e kwartaal:
- 63 kwetsbare vrijwilligers (op 117 totaal aantal vrijwilligers) waarvan 43 actief
- 37 coaching- en hulpverleningsgesprekken
4e kwartaal:
- 69 kwetsbare vrijwilligers (op 122 totaal aantal vrijwilligers) waarvan 50 actief
- 35 coaching- en hulpverleningsgesprekken
Via die coaching stroomden vrijwilligers o.a. door naar: een IBO in Albert Heijn, een IBO in een
restaurant, een opleiding boekhoudkundig bediende bij VDAB, computercursussen via Webpunt (6
personen), werk in schoonmaak, begeleiding door Duo for a Job (2 personen), Samen Inburgeren,
computercursus Word online via VDAB (2 personen), Microstart en Starterslabo voor informatie over
Starterslening, een job in de keuken van een rusthuis (1 persoon), Nederlandse les (intern en extern, 9
personen), fietslessen (1 persoon), extern vrijwilligerswerk (1 persoon), ander intern vrijwilligerswerk
(4 personen).
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Professionalisering van het aanbod FD Talent
In maart vond een intervisie plaats rond het gebruik van de
POP-tool. Deelnemers waren: 3 leerkrachten van Open School,
de verantwoordelijke van het samenwerkingsproject FD
Kompas, de vrijwilligerscoach en 2 medewerkers van Team Taal
die de intervisie in goede banen leidden. De eerste bevindingen
m.b.t. het gebruik ervan werden uitgewisseld en er werden
suggesties voor verbetering van de tool verzameld. Een aantal
kaarten zijn in het 2e kwartaal door de vrijwilligerscoach
aangepast (foto en/of tekst) en een aantal kaarten zijn
toegevoegd. De tool zorgt duidelijk voor meer dynamische en
concrete coachinggesprekken, waarin de vrijwilliger een actieve
rol opneemt in het bespreken van (al of nog niet verworven)
competenties. De POP-gesprekken zorgen 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.
De coach heeft van de iets rustigere periode gebruik gemaakt om een vrijwilligersbeleid uit te
schrijven, alsook om een ppt-presentatie te maken die kan gebruikt worden tijdens intakegesprekken
en/of die naar kandidaat-vrijwilligers kan gemaild worden. Hierin komen aan de hand van tekst,
foto’s en links naar filmpjes volgende aspecten aan bod: de werking, het personeel, de doelgroep, de
soorten vrijwilligerswerk, getuigenissen van vrijwilligers en wat we onze vrijwilligers bieden.
Verder heeft de vrijwilligerscoach deelgenomen aan volgende vormingen & overleg:
1e kwartaal:
- Vormingen:
		
Vrijwilligersbeleid (2 dagen): 9 & 16 februari
		
Vrijwilligers coachen en begeleiden (halve dag): 16 maart
		
HOOP-methodiek (halve dag): 26 maart
- Overleg:
		
Interview ifv onderzoek rond ‘Outreachend werken tijdens corona’ van Odisee 		
		
Hogeschool: 20 januari
		
Overleg met Centrum Kauwenberg over werken rond talenten: 22 januari
		
Deelname aan focusgroep ‘Toegankelijk Vrijwilligerswerk’ van HIVA: 22 maart
		
Verkennend gesprek ifv onderzoek Food Care van AP Hogeschool: 31 maart
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2e kwartaal:
- Inhoudelijk team rond Taal & het nieuwe inburgeringsdecreet: 20/4 (ism CBE)
- Interview voor social media Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 26/4
- Interne vormingen rond Klare Taal & laaggeletterdheid/analfabetisme: 27/4 & 4/5 (ism Atlas
en CBE)
- Interview voor een AP-student Orthopedagogie rond het thema ‘inclusie’: 2/6
- Infosessie over de indiceringsprocedure: 7/6 (ism OCMW)
- Voorbereidend overleg rond mogelijke indiening projectvoorstel voor de projectoproep
‘Trampoline’ van KBS: 21/6
- Overleg Basiswerk “Bevorderen van maatschappelijke participatie van kansengroepen” 		
met de andere 2 organisaties en de projectcoördinator van de dienst Vrijwilligerswerk 		
Antwerpen: 30/6
3e kwartaal:
- Overleg met de NT2-vrijwilligers over de herstart in september (3/8)
- Webinar georganiseerd door VDAB ‘‘Iedereen digitaal aan boord, ook in 			
arbeidsbemiddeling’ (9/9)
- Overleg met Dokters van de Wereld (kennismaking van en afstemming op elkaars werking)
(28/9)
4e kwartaal:
- Overleg:
		
Interview door BZN voor ZIN-magazine over onze werking (11/10)
		
Interview door Kerk & Leven voor een artikel over altruïsme (17/11)
		
Overleg met Ligo ivm groepsaanbod rond werk zoeken ikv goedgekeurd KBS-project
		
(23/11)
		
Overleg met Avanza over mogelijke samenwerking voor instroom vrijwilligers in hun
		
project ‘sociale adviseurs’ (24/11)
		
Bijeenkomst met de vrijwilligers van de sociale kruidenier/hergebruik/magazijnwerk
		
(26/11)
		
Overleg met Weerwerk ifv mogelijke doorstroom van kandidaten naar hun 		
		
oriënteringstrajecten richting arbeidsmarkt (30/11)
- Vormingen:
		
Detecteren van problemen door sleutelfiguren, georganiseerd door Human Link:
			
E-learning (12/10)
			
Webinar (25/10)
			
Supervisie (22/11)
		
Lunchwebinars van UCSIA rond tewerkstelling van kortgeschoolden:
			
De waarde van werk (27/10)
			
De rol van de overheid (15/11)
			
Arbeidsmarktpositie van migranten (13/12)
		
Basis voor sterk vrijwilligerswerk (Hoe blijf je vandaag aantrekkelijk als VW-		
		
organisatie?) (16/11)
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Het door de vrijwilligerscoach in het 3e kwartaal ingediend projectvoorstel “WoW: Women & Work”
rond vrouwen en vrijwilligerswerk als opstap naar tewerkstelling is eind 2021 door KBS goedgekeurd.
Het project zal begin 2022 opgestart worden, zodat vrouwen een specifiek traject kunnen volgen:
een halve dag per week vrijwilligerswerk doen, gecombineerd met verkrijgen van informatie over en
coaching rond tewerkstellingsmogelijkheden.

Uitdagingen en belemmeringen
De grootste uitdaging in 2021 was net als in 2020 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.
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.
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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 en trajecten naar werk op maat van de mensen in een kwetsbare
positie.
We hopen als organisatie in 2022 met de extra subsidies voor het WoW-project aan deze
belemmeringen en uitdagingen een serieus steentje bij te dragen. Ook zullen we vanuit
onze organisatie extra inzetten op e-inclusie, dit in samenwerking met STA-AN en de andere
armoedeorganisaties in Antwerpen.

1.2.2. MEDEWERKERS
1.2.2.1. 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

1.2.2.2. Teambijeenkomsten
Het team kwam regelmatig samen in overleg. (11/1, 8/2, 17/2, 8/3, 19/4, 10/5, 8/6, 24/8, 21/9,
4/10, 29/10, 8/11, 13/12)
We organiseerden een evaluatie en planningsdag op 2/2 en 22/6
Op enkele van deze momenten werden ook teambuidingsgesprekken gevoerd.
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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.

2.1. VANUIT FILET DIVERS

2.1.1. 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 26/4 en 22/9 .
Op 26/4 kwam de algemene vergadering bijeen.

2.1.2. 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.

2.1.2.1. 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 2021 op volgende momenten samen :
•
•
•
•
•
•

RVB STA-AN (26/1, 17/2, 27/4)
AV STA-AN (25/5)
Coördinatorenoverleg (12/1, 2/2, 17/2, 2/3, 6/4, 4/5, 6/10, 9/11, 7/12)
Overleg FD en STA-AN (17/3, 11/5, 14/9, 25/10)
Actiedag van verzet tegen extreme armoede (10/6, 22/9, 12/10 en 17/10)
Bespreking STA-AN -app (29/4)
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2.1.2.2. Op Vlaams Vlak
•
•
•
•
•

Ontmoetingsdag Netwerk tegen Armoede (1/6)
Overleg samenwerking UGent en NTA voor onderzoek en vorming (12/3 en 24/3)
AV Netwerk tegen Armoede (27/4)
Bevraging na 1 jaar corona ism Netwerk tegen Armoede (27/1 en 3/2)
Intervisie rond werken met mensen met een migratieachtergrond (9/12)

2.1.3. VERBANDEN ALS SOCIALE KRUIDENIER
2.1.3.1. Op Antwerps vlak
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 :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Stas Antwerpen Sociale Dienstverlening
Teledienst
Welzijnsschakels

Samenwerking met andere Kruideniers
We gingen in overleg met de andere Sociale Kruideniers in het Antwerpse op 15/2, 26/4, 28/6, 20/9
en 24/11. Deze bijeenkomsten verliepen in 2021 allemaal digitaal.
•
•
•
•
•
•

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

Samenwerking i.v.m. Eerste leeftijdsmelk
Overleg tussen Stad Antwerpen, OCMW sociaal centrum Plein, Kind & Gezin, De Kraamvogel, ZNA
apotheek, Huis van het Kind en Filet Divers/Sociale Kruidenier. (11/2, 14/4, 20/4, 7/5 , 5/10, 21/10 en
19/11)

Andere
•
•
•
•
		
•
•
		
•
•

Bezoek en informatie uitwisseling met sociale kruidenier in Borsbeek (05/02)
Verkennend gesprek met SK Rumst(17/02)
Opstart SK Kruibeke (24/6)
Bezoek en informatie uitwisseling met Luc Willems in voorbereiding van opstart sociale
kruidenier Linkeroever
Gesprek met mensen die een Sociale Kruidenier willen opstarten in hun gemeente (11/3)
Deelname aan digitaal overleg bij Atlas met medewerkers van de sociale diensten van 		
Antwerpse ziekenhuizen in het kader van bekendmaking eerste leeftijdsmelk (21/10)
Inspectie levering Belorta (31/8)
Eventuele opstart pamperbank (6/7)
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2.1.3.2. Op Vlaams vlak met de vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen
De RVB kwam online samen op 9/3, 4/5, 15/6, 17/8
Lerend netwerk online op 14/6 en 4/10
Vanuit de werking van SK Vlaanderen participeerden we aan de
kwaliteitsgroep noodhulp van de Stad Antwerpen.

2.1.4. ANDERE VERBANDEN
2.1.4.1. Vanuit Taaloefenkansen
Overleg NT2 Antwerpen, geleid door team taal (Altas). Overlegmomenten waren er op 2/2, 4/3, 7/5

2.1.4.2. Vanuit ‘tweedehandsmateriaal’
•
•
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Kringwinkel Borgerhout
ECLIPS – Kringwinkel Antwerpen

2.1.4.3. Vanuit Filet Divers talent
•
•
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•

Vrijwilligerspunt Antwerpen
Opleidingscentra: CBE, CVO, STW, Werkvormm, Levanto,…
Werk gerelateerde organisaties: VDAB, OCMW, Duo for a Job, GTB/Emino, Werk-In-Zicht,
SBS, ….
Atlas - Team Taal (tussentijdse evaluatie & intervisie POP-tool)
Alma & EVA (partners in stadsproject ‘Bevorderen van maatschappelijke participatie van
kansengroepen’)
Avansa (vorming voor vrijwilligers, bespreking mogelijke toekomstige samenwerking door
instroom vrijwilligers naar hun project ‘sociaal adviseurs’)
Odisee Hogeschool: interview ifv onderzoek rond ‘Outreachend werken tijdens corona’
(20/1)
Centrum Kauwenberg: overleg over werken rond talenten (22/1)
HIVA: deelname aan focusgroep ‘Toegankelijk Vrijwilligerswerk’ (22/3)
AP Hogeschool: verkennend gesprek ifv onderzoek Food Care (31/3)
Interview voor social media Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 26/4
Kerk & Leven: deelname aan interview voor een artikel over altruïsme (17/11)
Ligo: overleg ivm groepsaanbod rond werk zoeken ikv goedgekeurd KBS-project (23/11)
Weerwerk: overleg ifv mogelijke doorstroom van kandidaten naar hun 			
oriënteringstrajecten richting arbeidsmarkt (30/11)

2.1.4.4. Vanuit Samen Inburgeren
Samenwerking met KdG rond impactmeting Samen Inburgeren. Overleg was er op 5/1, 12/1, 26/1,
5/2, 19/2, 1/4, 29/4, 20/9
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2.1.4.5. 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 2021 werkten we hiervoor samen met :
•
VDAB Antwerpen
		
Arbeidsmarkt Competenties
		
Trajectbegeleiders van VDAB LIGO- CAW en OCMW
•
LIGO - Centrum Basiseducatie Antwerpen
•
Huizen van het Nederlands
•
Atlas
•
Samenlevingsopbouw Antwerpen
•
Huisartsen wachtpost Deurne en Antwerpen
•
CAW Antwerpen
•
Mechelse veiling
•
Ivm stageplaatsen:
		
Kringloopcentrum Deurne en Merksem
		
Manus groendienst en poetsdienst ( Noord en Zuid)
		
Werkhaven,
		
Perry fruit
		
Werkmmaat
		
Arop
		 ACG
		
Maatwerkbedrijf Stroom ( Wermival)
		
Werkhaven
		
Maatwerkbedrijf Kunnig
		
Maatwerkbedrijf Opnieuw en CO
		
Group Intro
•
Werfbezoeken: veiling Mechelen en andere zie hierboven
•
Uitwerking info vakbond
•
Team building ism gans het team van Filet Divers
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2.1.4.6. Vanuit het Groepswerk
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•

Netwerk tegen Armoede
STA-AN
Betonne jeugd
open huis
Recht-Op
Kauwenberg
AP hogeschool(Stagiair)

Kruispuntdenken
•
•
•
•
•
•
•

Vormingplus (themagroep project kruispuntdenken)
Netwerk tegen Armoede (signalen) (sociaal artistiek project)
Vrijuit ( subsidies sociaal artistiek project)
Marieke Dorenbosh (tekenares, sociaal artistiek project)
Dienst Extra (structureel armoede overleg)
Stad Antwerpen beleid (structureel armoedeoverleg)
Gastvrij Antwerpen (overleg en evenement Amal)

MeZoPa-werking
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		

Pax Christi (project toekomst)
Fameus vzw (project toekomst)
Gastvrij Antwerpen (overleg, creatie wandeling en evenement)
Campagne We are Belgium too
Campagne In my name
Portes paroles Brussel (voor de verkiezing van de europese woorvoeders zonder papieren)
Netwerk tegen Armoede (signalen)
Dokters van de wereld Antwerpen, Wijkgezondheidscentrum ‘t Spoor, medisch centrum
Seefhoek, AZ Monica (delegatie toegang tot zorg)
Stad Antwerpen (Heiko Van Muylder kabinet sociale zaken; Jonathan Mortelmans, sociale
dienstverlening; Ronny Mues, sociaal centrum Plein) (overleg delegatie toegang tot zorg)
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Kwaliteitsvolle noodhulp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STA-AN
Stad Antwerpen, Elizabeth Mossoux, consulent voedel- en noodhulp
Kwaliteitsgroep voedselhulp
Sociaal winkelpunt
Filet Divers vzw (coachingstraject)
E.V.A. centrum (coachingstraject)
Tele-dienst (coachingstraject)
Sint Vincentius/Sint Hubertus (coachingstraject)
Onthaal Sint Antonius (coachingstraject)
Sociale kruidenier Kiel (rondleiding en coachingstraject)
Zenith (rondleiding en coachingstraject)
SOS Hulp Aan Mensen In Nood (coachingstraject)
Sociale kruidenier Deurne (rondleiding en coachingstraject)
Christelijke mutualiteit Antwerpen (rondleiding en dialoog)
CAW Antwerpen (rondleiding en dialoog)
CAW ELZ Noorderkempen (rondleiding en dialoog)
Socaal centrum plein (rondleiding en dialoog)
De loodsen vzw (rondleiding en dialoog)
Dienst Extra (rondleiding en dialoog)

E-inclusie
•
•
•
•
•
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Beego
Betternetlab
Telenet essential
Labo E-inclusie STA-AN vzw
Samenwerking met dot.kom voor vormingen

2.2. VANUIT BZN SOCIALE DIENST
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Sportpret : sport aanbod voor kleuters en kinderen tot 9 jaar in armoede
Lerend netwerk methodisch en juridisch , Atlas – integratie en inburgering Antwerpen: 		
toekomstoriëntering
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
Het Portaal : coördinatorenoverleg Antwerpse sociale organisaties rond het thema migratie
en rechten
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2.3. MET ONDERWIJS
•
•
•
•

Odisee Hogeschool rond outreachend werken tijdens corona (20/1)
Onderzoek AP-Hogeschool ‘Food Care’: verkennend gesprek (31/3)
UA, departement sociologie, Onderzoek UA community based care Antwerpen (9/6)
AP Hogeschool, lerarenopleiding (15/2)

2.4. MET BOND ZONDER NAAM
•
•
•
		

Bezoek winterpatio BZN en Free Clinic (17/2, 9/6)
Overleg met BZN op 28/1, 17/2, 10/3, 18/8, 18/10,
In het kader van de plannen voor de renovatie van de bovenverdieping van het BZN 		
Kansenhuis was er ook overleg (26/4, 21/6)

2.5. ANDERE VORMEN VAN NETWERK
•
•
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KOCA vzw : Kennismaken met elkaars werking (5/1)
Atlas, infopunt migratie en inburgering : elke dinsdag en donderdag van 13 tot 15u 		
organiseert vreemdelingenrecht een gratis consultatie in het BZN Kansenhuis. 			
Mensen kunnen dan eerste info en doorverwijzing krijgen van een juridisch medewerker.

Het betrekken van vrijwilligers is voor ons een methode om enerzijds de samenleving te engageren in de
leefsituatie van mensen in de marginaliteit, anderzijds een makkelijke instap mogelijk te maken zodat ook
kwetsbare mensen op een eenvoudige wijze kunnen instromen.

3.1. SOORTEN VRIJWILLIGERSWERK IN 2021
Ook in 2021 konden heel wat van onze activiteiten niet doorgaan 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 uitgevoerd zijn geweest in de loop van het jaar.

3.1.1. 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

3.1.2. 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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3.2. ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS
Ondanks de coronapandemie en het feit dat een deel vrijwilligers nog steeds niet aan de slag konden tot einde
2021, konden ze steeds terugvallen op ondersteuning door professionelen, dit via telefoon, mail of op afqpraak.
Vrijwilligers konden bij vragen of problemen (ook ‘zomaar’ voor een babbel om de eenzaamheid tegen te gaan)
te 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 deze niet in een te groot
isolement zouden verzeilen. Voor de reguliere manier van ondersteuning bieden aan de vrijwilligers die wel
konden blijven werken, verwijzen we naar het deel over Filet Divers Talent.
Voor de medewerkers werden volgende activiteiten georganiseerd:
•
Samenkomsten per deelwerking voor uitwisseling, overleg, afspraken, vorming.
		
SK, magazijnwerk en hergebruik (26/11)
		
Nederlandse conversatie (2/2, 7/5, 24/6 en 3/8)
		
Onthaalwerking (16/3, 18/5 en 25/5)
•
Vrijwilligerscafé (6/10)
•
Vrijwilligersuitstap (27/8)
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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.

4.1. 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.

4.2. 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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4.3. TOELEIDING
Mensen in een kwetsbare positie zijn vaak mensen met een migratie en/of armoedeachtergrond, maar ook exgevangenen, 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
Vrijwilligerspunt 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).

4.4. PARTICIPATIE VAN MEDEWERKERS IN 2021
4.1.1. 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:
•
1 VTE poetsvrouw
•
1 VTE onthaalmedewerker (onthaal & administratie)
Via CAW Antwerpen is er in 2021 ook een chauffeur (art 60) die voor ons gereden heeft 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 2021 met ons meewerkten en per uur 1€ bij verdienen in
het kader van sociale activering:
•
5 personen voor het onthaal
•
2 personen voor de sociale kruidenier
•
1 persoon voor administratief werk
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4.1.2. 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

Doelgroep medewerker 3
Niet doelgroep medewerker 2

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 19
Doelgroep medewerker 20
•

Magazijn- niet tijdens de openingsuren
Niet doelgroep medewerker 2
Doelgroep medewerker 4

•

Boekhouding en administratie
Niet doelgroep medewerker 1

Onthaal/ Ontmoeting

• Onthaal - toog - brug naar winkel
• Niet doelgroep medewerker 6
• Doelgroep medewerker 18
• Kinderwerking/ huiswerkbegeleiding (on hold in
2021)
Niet doelgroep medewerker 2
Doelgroep medewerker 0

Tweedehandsmateriaal

•
•

Niet doelgroep medewerker 5
Doelgroep medewerker 6

Conversatielessen

•

Niet doelgroep medewerker 8
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Kookproject

•

Doelgroep medewerker 9

Team uitstap/ activiteiten

•
•

Niet doelgroep medewerker 3
Doelgroep medewerker 0

Filet Divers Sport (on hold in 2021)

•
•

Niet doelgroep medewerker 1
Doelgroep medewerker 2

E-inclusie (on hold in 2021)

•
•

Niet doelgroep medewerker 3
Doelgroep medewerker 2

Creaclub (on hold in 2021)

•
•

Niet doelgroep medewerker 1
Doelgroep medewerker 2

Sociale dienst BZN

•
•

Niet doelgroep medewerker 6
Doelgroep medewerker 1

EG-producten

•

Doelgroep medewerker 1

Sociale tewerkstelling

•
•

Art.60 2
Sociale activering 8

Samen Inburgeren

•
•

Niet doelgroep medewerker 22
Doelgroep medewerker 28

Groepswerk - Mensen Zonder Papieren

•
•

Niet doelgroep medewerker 0
Doelgroep medewerker 20

Groepswerk - Themagroep

•
•

Niet doelgroep medewerker 0
Doelgroep medewerker 26

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.
Totaal in 2021 :
•
83 niet doelgroep medewerkers waarvan 22 in het deelproject Samen Inburgeren
•
117 doelgroepmedewerkers waarvan 28 in het deelproject Samen Inburgeren

4.1.3. BELEID
•
•
•

71

Team : 9 professionelen (5,3 VTE)
RVB : 4 deelnemers (afgevaardigde van PSC, CAW Antwerpen, BZN, en 1 doelgroepmedewerker)
AV : RVB aangevuld met 2 personen

5.1. VORMING
Ervaring wordt ook bekomen door het volgen van vorming. In 2021 bestond dit uit het volgende:

datum

organisatie

onderwerp

26/3/2021

Betternetlab

e-inclusie

1/4/2021

Betternetlab

e-inclusie

20/4/2021

Atlas

Vorming rond taal

27/4/2021

LIGO

Vorming rond laaggeletterdheid en analfabetisme

4/5/2021

Atlas team taal

Vorming rond klare taal

24/6

Vorming DIGI-Welcome

Digitale kwetsbaarheid

9/3/2021

Social Shop

Kassasysteem

27/5/2021

Dokters van de wereld

Vorming reach-out ‘mensenhandel’

28/5/2021

Dokters van de wereld

Vorming reach-out ‘seksueel geweld’

29/4/2021

Tropisch instituut

Semenarie ‘Health and migration’

18/5/2021

Vluchtelingenwerk

Frames and counterframes

11/10/2021

STA-AN

Participatie van mensen in armoede

4/3/2021

Atlas infopunt migratie en
inburgering

Juridisch Lerend Netwerk

7/6/2021

OCMW Antwerpen

Indicering ART 60

5.2. SPONSORING
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.
Filet Divers kan sinds 2020 fiscale attesten af leveren aan mensen die een gift boven de 40€ schenken.
MBGA:
Dankzij deze steun kunnen we verder mensen in kwetsbare situaties versterken en kansen geven.
1000x dank namens hen.

5.2. WEBSITE
•
•
•

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