
Aanpak kinderarmoede in Antwerpen: 

recht op participatie 



Prioriteit 

 Ondertekening ‘Verklaring van burgemeesters 

tegen kinderarmoede’ 

 Doelstellingen en meerjarenplanning 

 Stedelijk armoedebeleidsplan 2013-2018 

 Bovenlokaal beleid 

(Vlaams, federaal, Europees) 



Krachten bundelen 

De stad Antwerpen en 

het OCMW delen: 

 problematiek 

 verantwoordelijkheid 

 zorg 

 



Aanpak 

 
 Structureel: van kleins af 

aan groot aanpakken 

 Acties voor ouders  

én kinderen 

 Vast onderdeel in gesprek 

met (toekomstige) ouders 

 Extra ondersteuning bij 

scharniermomenten in het 

leven van de kinderen  

 Armoede draait niet  

alleen om geld 



Antwerpen 

 514 000 inwoners 

 15 977 OCMW-klanten met een uitkering 

 8 107 (deeltijds) inwonende kinderen (< 18 jaar) 

 1 op 4 kinderen groeit op in een kansarm gezin 



Kinderarmoedefonds 

 Ontvangen subsidies: 213 501 euro 

 Effectieve besteding: 277 795,13 euro 

 Toelagen: 

• Schoolondersteuning 

274 078,93 euro    2 253 kinderen 

• Opleiding ouders 

458,32 euro    2 kinderen 

• Psychologische ondersteuning 

890,71 euro    9 kinderen 

• Paramedische ondersteuning 

2 367,17 euro    26 kinderen 

 



Participatie 

 Meer dan naar school gaan 

 Middel tegen sociale uitsluiting 

 Maatschappelijke integratie verhogen 

 Participatie is een recht 

 Doel op zich én een stap in het  

socio-professioneel traject 



3-sporenbeleid 

 Toeleiden naar 

 vrijetijdsaanbod 

 Drempels 

 wegnemen 

 Samenwerken en 

 sensibiliseren 



Werking en aanbod 

Vrijetijdsloket 

Vrijetijdskalender 

Vrijetijdstoelagen 

Toelagen 
Fonds 

Kinderarmoede 

Groepsbegeleiding 
op maat 

Individuele 
vrijetijdsbemiddeling 

op maat 

Vakantie via 
Steunpunt 

Vakantieparticipatie 

Projectwerking 



Tevredenheidsmeting 

82 % van de respondenten die 

een vrijetijdstoelage 

hebben ontvangen, is 

daarover tevreden 

59 % van de respondenten 

zou stoppen met de 

vrijetijdsactiviteiten als 

ze geen toelage meer 

zouden krijgen 



Toeleiding 



Aanleiding voor opstart individuele 

vrijetijdsbemiddeling 

 4,2 % 

62,5 % 

 4,2 % 

29,2 % 

Financiële drempels

Sociale drempels

Praktische drempels

Informatiedrempels



Vrijetijdsbemiddeling 

De klant ondervindt informatiedrempels. 

 Maatschappelijk werker in de wijk geeft informatie. 

Klant gaat er niet mee aan de slag. 

 Er zijn er nog andere drempels. 

Klant krijgt individuele vrijetijdsbemiddeling van 

een maatschappelijk werker van de dienst Vrije Tijd. 

De klant neemt zelfstandig deel aan het  

socio-culturele en sportieve aanbod. 



Vrijetijdsbemiddeling 

Individueel In groep (OpStap) 

• Interesses, noden en 

drempels opsporen 

• Vertrouwensband opbouwen 

• Toeleiden naar het  

bestaande aanbod 

• Doorverwijzen naar andere 

vormen van hulpverlening 

 

• Alleen personen in 

begeleiding 

• Drempelverlagend 

• Sociaal netwerk opbouwen 

• Voor- en natraject 

empowerment staat centraal 



Casus detectie kinderarmoede via 

onbetaalde schoolrekeningen 



Casus detectie kinderarmoede via 

onbetaalde schoolrekeningen 

Voor Na 

Schulden Schuldbemiddeling 

Geen vaste huisarts Lijst vaste huisartsen 

Psychische klachten vrouw Begeleiding Adante 

Gedragsproblemen kinderen 

en opvoedingsvragen 

• Cursus voor ouders ‘Triple P’ 

• Opvoedingswinkel 

(Huis van het Kind) 

• Kansen voor Kinderen 

• Kraamvogel 

• Tejo 

Behoeftig • Naturahulp (voedselbedeling  

en sociale kruideniers) 

• Binnenste Buiten 

• Buurtrestaurant: 

kindermaaltijden tegen 

1 euro 

Geen vrije tijd kinderen Opstapje en dienst Vrije Tijd 

Vrouw werkloos Opstart sociale tewerkstelling (artikel 60) 

Financiële problemen vrouw • Ontvangen studietoelage 

• Terugbetaling bos- en 

daguitstappen via mutualiteit 

• Fonds Kinderarmoede 

schoolrekening 

• Vrijetijdstoelage 



Vragen 


