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1. Inleiding 

 

1.1 Centrum Kauwenberg 

Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. Centrum Kauwenberg brengt 

mensen in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de armoedebestrijding vanuit de 

eigen ervaring van de mensen. Het is een werking met volwassenen en kinderen in armoede. De 

kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in 

groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve 

identiteit te ontwikkelen. 

Centrum Kauwenberg is erkend als vereniging waar armen het woord nemen. Als vereniging waar 

armen het woord nemen werken we aan de volgende criteria: armen verenigen zich, armen nemen 

het woord, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, 

dialoog met de samenleving en het beleid, andere armen blijven zoeken. Die criteria worden 

gerealiseerd in de verschillende activiteiten en projecten van Centrum Kauwenberg (zie verder).  

In Centrum Kauwenberg ontmoeten personen en gezinnen die in (generatie)armoede leven elkaar. 

Ze spreken over eenzelfde ervaring van uitsluiting en armoede. Er is (h)erkenning. Ze vinden steun en 
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kracht bij elkaar. Mensen ervaren dat ze niet langer meer alleen en geïsoleerd staan. Schuld, 

schaamte en een negatief zelfbeeld kunnen plaats maken voor identiteit en zelfvertrouwen. 

In de visie van Centrum Kauwenberg zijn enkel individuele begeleiding en ondersteuning 

ontoereikend om armoede te bestrijden. Mensen die in armoede leven vinden het belangrijk om 

samen te komen en zich te organiseren, zodat ze als groep en als individu een plaats kunnen 

innemen in de samenleving. Door samen te komen in groep ontwikkelen mensen een meer positieve 

identiteit en kunnen zij kracht vinden om zelf iets aan hun situatie te veranderen. Naast 

groepsvorming en individuele ondersteuning is het noodzakelijk samen met de armen zelf te werken 

aan verandering van maatschappelijke structuren die armoede veroorzaken en in dialoog te gaan 

met het beleid en de samenleving. 

Naast de mogelijkheid tot ontmoeting biedt de vereniging een ruim aanbod aan activiteiten 

(vormingen, ervaringsgerichte groepen, themagroepen, uitstappen, …) die een aanzet zijn om 

armoede in haar verschillende facetten en op verschillende levensdomeinen te bestrijden. De 

groepen vormen de basis om te werken aan de verandering van de maatschappelijke structuren en 

om de dialoog met de samenleving en het beleid aan te gaan. 
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Een gezinswerking in Centrum Kauwenberg 

Een uitgebouwde basiswerking met sterke vertrouwensrelaties is een voorwaarde om groepswerk 

met mensen die in armoede leven op te zetten. Naarmate mensen samenkomen in groep 

ontwikkelen ze de kracht om individueel verder te komen. Aangezien we heel wat gezinnen met 

kinderen bereiken, is het gezin en de opvoeding van kinderen een thema dat steeds terugkomt. 

Het gezinsproject is voor de gezinnen heel belangrijk. Hun gezin en het groot brengen van de 

kinderen staan centraal in hun leven. Vaak zijn de kinderen een belangrijke motor tot verandering, 

tot het in handen nemen van hun leven. De aanwezigheid van kinderen op zich maakt dat ouders 

inspanningen leveren die ze anders niet zouden kunnen opbrengen. Kinderen krijgen, een gezin 

hebben, is een manier om zichzelf te realiseren, om zelfstandigheid te verwerven, om 

verantwoordelijkheid op te nemen… Het eigen gezin is soms de eerste plaats waar men 

geborgenheid en een thuis kan vinden. 

Mensen die in armoede leven ondervinden veel moeilijkheden bij de opvoeding van hun kinderen. Er 

is doorgaans geen gebrek aan liefde en genegenheid maar wel een tekort aan middelen en kansen. 

Hierdoor moeten mensen zich steeds extra organiseren, extra inspanningen leveren om met de 
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weinige middelen die ze hebben toch een goed gezinsleven te organiseren. Dit vraagt veel energie en 

tast hun draagkracht aan. 

Gezinsondersteuning vormt daarom een belangrijk deel van de werking van Centrum Kauwenberg en 

wordt mogelijk gemaakt in volgende deelwerkingen: 

Kinder- en tienerwerking 

Kinderen en jongeren krijgen de kans in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te 

ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. 

Voor kinderen (3-12 jaar) is er wekelijks de kinderclub. Activiteiten zoals zwemmen, schaatsen en 

musea bezoeken staan op het programma. Regelmatig kunnen ze ook knutselen, koken of quizzen. 

Voor de tieners is er wekelijks de tienerclub. Daarnaast zijn er ook projecten op maat van de 

kinderen en de jongeren. De kinder- en tienerwerking kunnen ook voor ouders een instap zijn naar 

de werking van Centrum Kauwenberg. 
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Speelinstuif 

Om een instap te kunnen geven aan nieuwe jonge moeders of jonge tienermoeders zijn we in 

november 2008 gestart met de speelinstuif. Ouders leren op een laagdrempelige manier met hun 

kinderen spelen. Ze kunnen onder elkaar zijn en kunnen elkaar vragen stellen gezien hun 

gelijkaardige situatie. 

Drie vrouwengroepen 

In de vrouwengroepen komen gezin, kinderen, familie, ouders die je nooit gekend hebt, kinderen die 

je niet zelf hebt opgevoed veel ter sprake als vrouwen over hun leven vertellen. 

Er is een verlangen om erkend te worden als ouder en niet alleen als probleemgezin. Ouders hebben 

veel opvoedingsvragen waar ze in de vrouwengroep mee terecht kunnen omdat daar een klimaat van 

vertrouwen bestaat. We vertrekken van de dagelijkse ervaringen van de vrouwen en er wordt ook 

over de twijfels en de onzekerheden i.v.m. de opvoeding van de kinderen gesproken. In de 

vrouwengroep zoeken we naar positieve elementen van de opvoeding en moeders worden 

aangesproken op hun competenties, wat ze wel kunnen, dat deze toch ook gezien worden en niet 
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alleen wat er allemaal misloopt. Deze groep is dan ook een belangrijke ondersteuning omdat er veel 

herkenbaarheid is. 

Oudergroep op woensdagnamiddag 

Ouders en grootouders ontmoeten elkaar in deze groep op woensdagnamiddag terwijl hun kinderen 

deelnemen aan de kinderclub of tienerwerking. Het is een heterogene groep van mensen. Waarden 

als respect, rekening houden met elkaar en samenwerking zijn belangrijk zodat iedereen aan bod kan 

komen. Laagdrempelige en ontspannende activiteiten nemen een belangrijke plaats in tijdens de 

woensdagnamiddagen. Daarnaast vinden we het heel belangrijk om projectmatig aan de slag te gaan 

met deze groep. Uitwisseling van ervaringen over diverse thema’s staat dan ook centraal.  

1.2 Opvoedingswinkel Antwerpen 

In de stad Antwerpen is het concept opvoedingswinkel opgebouwd uit twee delen. Enerzijds is er de 

opvoedingswinkel, gelegen in de Kerkstraat 159 in Antwerpen Noord. Dit is de plek waar ouders en 

andere niet-professionele opvoeders terecht kunnen met hun opvoedingsvragen of vraag naar 

informatie. Anderzijds is er het steunpunt opvoedingsondersteuning in den Bell (Francis Wellesplein 
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1) in Antwerpen. Dit steunpunt heeft de opdracht projecten opvoedingsondersteuning op maat op te 

zetten. Bovendien kunnen professionele opvoeders er terecht met opvoedingsvragen.  

Visie op opvoedingsondersteuning vanuit de opvoedingswinkel 

Opvoedingsondersteuning kan begrepen worden als “op intentionele wijze steun bieden aan ouders 

(c.q. ouderfiguren) bij hun opdracht en taak als opvoeders” en berust op de veronderstelling dat 

volgende uitgangspunten1 voor elk gezin en elke gezinsvorm gelden: 

- de erkenning van het belang van de gezinsopvoeding voor kinderen, volwassenen en samenleving;  

- de erkenning van de pedagogische verantwoordelijkheid, het verlangen en de bekwaamheid van 

ouders om de relatie met hun kinderen op een verantwoorde wijze vorm te geven;  

- de erkenning dat ouders bij het gewone opvoeden vragen en onzekerheden kunnen ervaren en het 

recht hebben om indien nodig hiervoor steun te ontvangen;  

                                                        
1
 Vandemeulebroecke, L. en De Munter, A. (2004), Opvoedingsondersteuning. Visie en kwaliteit. Studia 

paedagogica 39, Leuven: Universitaire Pers, p. 30 
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- de erkenning van het recht van gezinnen op voortdurende aandacht van de samenleving voor de 

realisatie van de randvoorwaarden voor opvoeding. 

Met opvoedingsondersteuning bedoelen we dan die maatregelen, voorzieningen en structuren die 

doelbewust en systematisch trachten bovenstaande doelstelling waar te maken. Vele andere 

activiteiten die andere doelstellingen hanteren, leveren wellicht ook opvoedingsondersteunende 

effecten maar zijn niet de focus van deze visie op opvoedingsondersteuning. 

Uitgangspunten opvoedingswinkel 

Het project opvoedingswinkel Antwerpen zal mee concreet gestalte geven aan het beleid rond 

opvoedingsondersteuning in de stad Antwerpen. De uitgangspunten bij de uitbouw van 

opvoedingsondersteuning in Antwerpen zijn: 

- laagdrempelige ondersteuning; 

- vraaggericht en participatief werken; 

- ondersteuning op maat; 
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- empowerment; 

- methodisch werken. 

Het principe van laagdrempelige ondersteuning ziet de opvoedingswinkel vertaald op volgende 

manieren: het ter beschikking stellen van informatie gebeurt op verschillende manieren. Mensen 

kunnen voor deze functie naar de opvoedingswinkel of de verschillende antennepunten maar 

tegelijkertijd worden ouders / opvoeders ook via lokale media aangesproken over opvoeding. Een 

ander voorbeeld dat aantoont dat hun aanbod opvoedingsondersteuning laagdrempelig gebeurt, is 

het engagement van netwerkpartners om voorlichtings- of vormingsactiviteiten te organiseren op 

plaatsen waar mensen komen en niet alleen in (het gebouw van) de opvoedingswinkel. 

Vraaggericht en participatief werken ziet de opvoedingswinkel enerzijds vertaald in het gegeven dat 

ze activiteiten organiseren rond items waarover ouders / opvoeders vragen hebben. Een zorgvuldige 

registratie van de opvoedingsvragen geeft hen de mogelijkheid op zoek te gaan naar veel 

voorkomende opvoedingsthema’s die dan aan bod komen tijdens vormingsactiviteiten. Anderzijds 

werkt men bij het pedagogisch advies ook vraaggericht en participatief: ze vertrekken vanuit de 

opvoedingsvragen van de ouders / opvoeders en hebben daarbij voldoende aandacht voor de rol van 
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de ouders of opvoeders. De meest directe manier van participatief werken is de projecten mee laten 

uittekenen door de ouders.  

Om te bewaken dat er inderdaad op verschillende niveaus op een participatieve manier gewerkt 

wordt, zal gebruik gemaakt worden van de expertise die daaromtrent binnen de integrale 

jeugdhulpverlening werd opgebouwd. Zo zouden ze gebruik kunnen maken van de daar ontwikkelde 

participatiewijzer.  

Ondersteuning op maat ziet de opvoedingswinkel vertaald in het gegeven dat de medewerkers in de 

opvoedingswinkel vertrekken van de situatie zoals die door de ouders / opvoeders wordt beleefd en 

op zoek gaat naar voor de ouders of opvoeders haalbare antwoorden of oplossingen. Vooral bij de 

opdracht van vraaggericht pedagogisch advies gaan de medewerkers in de opvoedingswinkel op zoek 

naar een antwoord op maat van de ouder / opvoeder. Maar ook bij de andere opdrachten zullen de 

medewerkers op zoek gaan naar ondersteuning op maat. Ze mogen er immers niet van uitgaan dat 

iedereen op eenzelfde manier geholpen is: sommige ouders vinden hun antwoord in een thema-

avond, anderen zullen meer aangetrokken worden door oudergroepen, anderen vinden hun weg 

door te kunnen beschikken over goede informatie. Door de veelheid en dan vooral de diversiteit en 
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de complementariteit van het aanbod opvoedingsondersteuning zal er een antwoord gegeven 

worden op de diversiteit van ouders en opvoeders en de diversiteit van opvoedingsvragen. 

Het idee van empowerment is een zeer belangrijk uitgangspunt bij de uitbouw van de 

opvoedingswinkel. Voor hen betekent empowerment dat de opvoedingsondersteuner vertrouwen 

heeft in ouders / opvoeders en geloof heeft in hun mogelijkheden. Empowerment gaat erover dat de 

professional vooral competent is in het ruimte geven aan de competenties van de ouders. Concreet 

betekent dit: 

- het zelfvertrouwen van ouders / opvoeders versterken; 

- aansluiten bij het perspectief en de visie van ouders / opvoeders op hun situatie; 

- betrekken van ouders / opvoeders bij het ontwikkelen van plannen; 

- de vragen en behoeften van ouders / opvoeders als uitgangspunt nemen; 

- ouders / opvoeders activeren om oplossingen te zoeken die bruikbaar zijn voor; 

- eigen inzet en verantwoordelijkheid van ouders / opvoeders aanspreken; 
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- de eigen keuze en het zelfbeschikkingsrecht van ouders / opvoeders respecteren. 

Ze willen met de activiteiten opvoedingsondersteuning de verantwoordelijkheden van ouders / 

opvoeders niet overnemen, ze willen in de eerste plaats hun deskundigheid en kracht mobiliseren 

zodat zij zichzelf kunnen helpen. Het steunpunt opvoedingsondersteuning gaat ook actief op zoek 

naar mogelijkheden om te werken met vrijwilligers in de context van opvoedingsondersteuning. Dit 

kan immers een aanvullende concretisering van empowerment zijn.  

Daarnaast stimuleren ze ouders / opvoeders om actief gebruik te maken van hulpbronnen in hun 

directe omgeving en om hun eigen sociale netwerk te versterken. Het is belangrijk dat ouders 

succeservaringen opdoen en vooral dat zij die ervaringen kunnen zien als resultaat van hun eigen 

inspanning. Empowerment is een basishouding die ze vertaald zien in alle opdrachten van de 

opvoedingswinkel. 

Tenslotte wil men in de opvoedingswinkel methodisch werken. Enerzijds wil men in de 

opvoedingswinkel maximaal gebruik maken van effectieve methodieken die nu reeds door de 

netwerkpartners gehanteerd worden. Anderzijds gaat men de uitdaging aan om te zoeken naar de 

best werkende methodieken als we vaststellen dat de tot dan toe gehanteerde methodieken niet 
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effectief blijken te zijn. Men wenst hiervoor beroep te doen op het provinciale steunpunt 

opvoedingsondersteuning en het Vlaams expertisecentrum opvoedingsondersteuning. 

Een greep uit het aanbod van de opvoedingswinkel Antwerpen 

Vanuit de opvoedingswinkel wil men een uitgebreid en actueel informatieaanbod ter beschikking 

blijven stellen. Om deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen invullen, willen zij zich toeleggen op 

het gebruik van diverse kanalen. 

Basisinformatie ter beschikking stellen 

 Folders: folders en brochures kunnen gratis door de ouders worden meegenomen. 

 Computer: ouders kunnen een computer raadplegen waar ze informatie rond opvoeden kunnen 

opzoeken. 

 Drempelverlagend aanbod: de opvoedingswinkel wil zo veel mogelijk drempels verlagen en hun 

aanbod verder uitbouwen. Het rechtstreeks vertalen van het folderaanbod in de taal van de 

opvoedingsverantwoordelijke wordt op prijs gesteld. Men heeft gekozen voor vertalingen naar 

het Arabisch, Turks, Engels, Frans, Pools, Russisch en Duits. Dit steeds in combinatie met 

vermelding van de tekst in eenvoudig Nederlands. 
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 Website: de website biedt een overzicht van organisaties in de stad Antwerpen die werken rond 

opvoeding en opvoedingsondersteuning. 

 Boeken en tijdschriften: men heeft een klein aanbod van boeken en tijdschriften ter inzage in de 

opvoedingswinkel. 

Algemene opvoedingsvragen beantwoorden 

 Verzekeren van permanenties: de opvoedingswinkel is 3 namiddagen per week geopend, 

maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag. Indien de ouder niet terecht kan tijdens deze 

openingsmomenten, kan hij ook een afspraak maken. 

 Telefoon: de opvoedingsverantwoordelijke kan zijn vraag ook telefonisch stellen. 

 Mail: indien mogelijk wordt de vraag onmiddellijk beantwoord. In andere gevallen verbindt de 

opvoedingswinkel er zich toe om de vraag binnen de drie dagen te beantwoorden. 

 Mobiele werker: de opvoedingswinkel zet een mobiele medewerker in die de opdrachten van de 

opvoedingswinkel op verplaatsing waarmaakt. Er werd gekozen voor de wijken Kiel, Linkeroever 

en Luchtbal omdat deze verder van de opvoedingswinkel gelegen zijn en er heel wat kwetsbare 

doelgroepen wonen. 
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Een vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden bij specifieke opvoedingsvragen 

 Kortdurende ondersteuning: in één tot vijf gesprekken bekijken de medewerkers met de ouder in 

kwestie zijn vraag. Er wordt vraaggestuurd gewerkt en het tempo van de ouder wordt gevolgd. 

 Tolken: om anderstalige ouders te bereiken wordt er gewerkt met tolken. 

 Op locatie: de mobiele werker is actief in de wijken Kiel, Linkeroever en Luchtbal en gaat op 

verplaatsing ook gesprekken met ouders aan. De plaatsen waar deze gesprekken doorgaan zijn 

scholen, kinderdagverblijven, woonbegeleidingsdiensten… 

 Een samenwerking met de medewerkers van het steunpunt opvoedingsondersteuning: vanuit 

hun eerder beleids- en projectmatig werken is het belangrijk de vinger aan de pols te houden en 

voeling te houden met het werkveld en de vragen die ouders in de opvoedingswinkel stellen. 

Vandaar wil de opvoedingswinkel de medewerkers van het steunpunt ook inschakelen om op 

regelmatige basis gesprekken met ouders te voeren. Tendensen en mogelijke signalen kunnen ze 

op hun beurt naar het beleid communiceren. 

 Kind & Gezin als partner: de opvoedingswinkel wil ervoor zorgen dat de ouders van de kleinste 

kinderen verder kunnen geholpen worden in het spreekuur opvoedingsondersteuning. Mits 

toestemming van de betrokken ouders geeft de opvoedingswinkel informatie door naar Kind & 

Gezin of omgekeerd.  
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Ontmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren met de nadruk op het creëren van 

sociale netwerken en het bespreekbaar maken van het opvoeden van kinderen bij brede groepen van 

opvoedingsverantwoordelijken 

 Vormingsaanbod: er worden informatieavonden aangeboden als meer interactieve 

bijeenkomsten waar ruimte is voor de ervaringen van de opvoedingsverantwoordelijken. 

 Beschikbaarheid van het vormingslokaal in de opvoedingswinkel: partners krijgen de 

mogelijkheid om activiteiten van hun eigen organisatie te laten doorgaan in de 

opvoedingswinkel. 

 Informatiesessies in samenwerking met het Algemeen Onderwijs Beleid van de stad Antwerpen: 

deze organisatie die werkt aan meer onderwijskansen voor alle Antwerpse jongeren organiseert 

informatiesessies voor kwetsbare ouders van uiteenlopende achtergronden en 

bevolkingsgroepen. Naast info over school en vrije tijd licht de opvoedingswinkel zijn werking toe 

en probeert de aanwezige ouders toe te leiden naar de opvoedingswinkel. 

 Samenwerking met dienst Inburgering. 

 Uitbouwen van oudergroepen: samen met het steunpunt opvoedingsondersteuning werkt de 

opvoedingswinkel ook mee aan het uitbouwen van oudergroepen in scholen en andere 

organisaties waaronder ook verenigingen waar armen het woord nemen. 
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1.3 Gedeelde visie over opvoedingsondersteuning door Centrum Kauwenberg en de 

opvoedingswinkel 

In de visietekst van de opvoedingswinkel Antwerpen vinden we een aantal standpunten terug waar 

we ons als vereniging waar armen het woord nemen en als gezinswerking kunnen achter zetten. 

Opvoedingsondersteuning kan beschouwd worden als een investering in de samenleving. Het gezin 

wordt als eerste democratische cel beschouwd en is een belangrijke motor voor de democratisering 

van de samenleving en voor positieve sociale verandering. 

In dit kader kan opvoedingsondersteuning gezien worden als een belangrijk instrument voor 

preventie. Opvoedingsondersteuning is in deze tijd een maatschappelijk relevant gegeven. Zij 

ondersteunt opvoeders in hun pedagogische taak. Men is het er vandaag meer en meer over eens 

dat mensen die verantwoordelijk zijn voor, en zich bezig houden met de opvoeding van kinderen en 

jongeren, recht hebben op ondersteuning bij die taak . 
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Opvoedingsondersteuning werkt preventief  

Met het oog op een goed functionerende democratische samenleving hebben zowel de overheden 

als de private partners hier een belangrijke rol te vervullen. Vanuit het perspectief van de 

samenleving is opvoedingsondersteuning belangrijk als instrument voor preventie en als 

ondersteunend aanbod voor allen die kinderen grootbrengen. 

Een beleid dat in de praktijk eenzijdig het accent legt op de preventieve functie en 

opvoedingsondersteuning in hoofdzaak hanteert als dé maatregel bij ‘hinderlijke’ overlast en 

jongerenproblematiek, dient vermeden te worden. De kans op positieve beleidsresultaten wordt 

aanzienlijk vergroot als het beleid het recht op ondersteuning – waarbij de behoefte van de ouders 

centraal staat – erkent. 

Een gedeelde actieve verantwoordelijkheid 

Binnen opvoedingsondersteuning wordt afgestapt van een eendimensionale benadering. Het gaat 

niet enkel om het probleemgedrag of om de probleemsituatie. Opvoedingsondersteuning houdt de 

erkenning in van gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied van opvoeding. Het gaat niet alleen 

om ‘opvoedingsinterventies’  door hulpverleners, maar om met de ouders gedeelde 



20 
 

‘opvoedingsactiviteiten’. Deze activiteiten houden onder meer het verstrekken van informatie in, het 

beantwoorden van vragen betreffende de opvoeding, advies verstrekken, enz. 

Het verhogen van de draagkracht 

Opvoedingsondersteuning stimuleert een kwalitatieve opvoeding. Daarvoor moet elk gezin over 

voldoende draagkracht beschikken. Opvoedingsondersteuning draagt ertoe bij dat die draagkracht 

kan groeien. Hiervoor moet het gecoördineerde beleid van de verschillende overheden de 

noodzakelijke structurele voorwaarden creëren. 

Aandacht voor specifieke doelgroepen 

Voor bepaalde doelgroepen is bovendien een specifiek beleid nodig met daaraan gekoppeld extra 

middelen en specifieke acties. Opvoedingsondersteuning moet vermijden dat de breuklijn tussen ‘zij 

die erbij horen en zij die er niet bijhoren’ nog scherper wordt. Bij de uitbouw van het 

opvoedingsbeleid moet rekening gehouden worden met de diversiteit van de bevolking. 

  



21 
 

2 Samenwerking met de opvoedingswinkel Antwerpen 

 

2.1 Het project ‘Sterke (Sch)ouders’ als aanloop naar een samenwerking met de opvoedingswinkel 

Antwerpen 

Samen met een groep moeders werd twee jaar rond het thema opvoeding gewerkt. De 

verhalenbundel ‘Sterke (sch)ouders’ vloeide daaruit voort. 

In deze bundel vertellen verschillende vrouwen doorheen een aantal verhalen hoe het voor hen is 

om (groot)moeder te zijn. Ze komen met hun verhaal naar buiten omdat ze het belangrijk vinden om 

hun mening te geven over het opvoeden van hun kinderen en over de manier waarop ze zichzelf als 

ouders zien. Maar ook om ouders in gelijkaardige situaties een hart onder de riem te steken en om 

anderen een stukje van hun binnenkant te tonen met als doel vooroordelen weg te werken. Er 

komen zowel aangename als pijnlijke dingen aan bod, verschillen en gelijkenissen met als 

voornaamste de sterkte van elk van deze vrouwen als ouder.  

Samen met Rona Kennedy werden deze verhalen tot leven gebracht in een theatervoorstelling. 
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Het project ‘Sterke (sch)ouders’ handelde net als het gelijknamige verhalenboek over ouderschap en 

opvoeding in ruime zin, en spitste zich dus niet louter toe op formele opvoedingsondersteuning. Ook 

de verhalen die gebundeld werden gaan niet uitsluitend daarover. De beleving van de moeders als 

ouder en het opvoeden van hun kinderen, staan wel voorop. Ouders tonen een stukje van hun 

binnenkant opdat mensen er dingen uit kunnen opmaken en het ook hulpverleners 

aanknopingspunten kan bieden om het contact met ouders in armoede te verbeteren. Daartoe geven 

we ook graag een aantal drempels en aanbevelingen mee, die gekoppeld zijn aan het bieden van 

opvoedingsondersteuning aan ouders in armoede. Het is niet onze bedoeling om bestaande 

initiatieven met de vinger te wijzen. Wel om belangrijke aandachtspunten mee te geven waarmee 

men rekening dient te houden, wil men ouders in armoede dezelfde mogelijkheden op 

ondersteuning bieden dan andere ouders en hun gevoel van effectief ondersteund te worden 

verhogen.  

 Het is belangrijk om te luisteren naar ouders in armoede, naar hun ervaring van ouder zijn en 

naar hun noden betreffende opvoedingsondersteuning.  

 Mensen in armoede ondervinden problemen op verschillende vlakken. Problemen op één 

domein versterken de problemen op andere domeinen. Het aanleren van een aantal 
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vaardigheden die zich uitsluitend op opvoeding richten en in een vooraf afgebakend aantal of 

vast pakket worden aangeboden (zoals preventieve opvoedingsondersteuning er tegenwoordig 

vaak uitziet) valt moeilijk te rijmen met de situatie van mensen in armoede. Het aanbod dient 

beter te worden afgestemd op de situatie van mensen in armoede. Het dient voldoende aan te 

sluiten bij hun noden en niet omgekeerd. 

 De waarden en normen die achter het huidig aanbod van opvoedingsondersteuning schuilgaan, 

zijn die van één bepaalde bevolkingsgroep (‘middenklasse’). Er dient binnen 

opvoedingsondersteuning meer aandacht te zijn voor verschillen in waarden- en 

normenpatronen.  

 Indien een organisatie of dienst met hun aanbod aan opvoedingsondersteuning mensen in 

armoede wil bereiken, dienen ze hun aanbod voor een deel aan te passen opdat drempels 

worden weggewerkt voor mensen in armoede. Eenzijdig ‘toeleiden’ van mensen naar dergelijke 

initiatieven door een Vereniging waar armen het woord nemen zonder nauwere samenwerking 

en aanpassing van de betreffende initiatieven zelf, werkt niet. Vanuit het beleid kunnen 

belangrijke aanzetten gegeven worden om dergelijke partnerschappen te stimuleren.  
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 Mensen in armoede hebben er haast alles voor over om hun kinderen een betere toekomst te 

bieden dan het leven dat ze zelf gekend hebben. De motivatie om dit doel te bereiken is een 

grote kracht. Erken deze, naast hun andere kwaliteiten en focus niet enkel op wat er niet goed 

loopt.      

 Wanneer mensen in armoede vragende partij zijn om informatie te verkrijgen over opvoeding, 

vragen ze uitdrukkelijk om deze te verkrijgen in een voor hen vertrouwde omgeving. Dit 

impliceert dat organisaties die opvoedingsondersteuning aanbieden, ook naar buiten moeten 

kunnen treden. Hiervoor naar een bepaalde dienst, winkel,… moeten gaan, vormt voor mensen 

in armoede op zich al een hoge drempel die vaak afhaken tot gevolg heeft.  

 Investeren in de relatie met ouders en tijd nemen om na te gaan wat zij willen is van groot 

belang. Het ‘tijdverlies’ dat hier op het eerste zicht mee gepaard lijkt te gaan resulteert op 

termijn gegarandeerd in tijdswinst en een goed onderling contact dat de hulpverlening ten goede 

komt. 

 Het kan erg vruchtbaar zijn om soms te durven afwijken van een vast stramien of formeel 

contact. ‘Tussendoor’ (samen onderweg in de auto, tijdens de afwas, …) bereik je samen soms 

meer dan tijdens formele contactmomenten. 
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 Mensen geven aan veel steun te hebben aan elkaar, aan ‘gewone’ contacten met mensen 

waarmee ze zich verbonden voelen. Opvoedingsondersteuning kan daarop een goede aanvulling 

bieden maar is niet voor iedereen noodzakelijk. Het lijkt een aandachtspunt om opvoeden niet 

overdreven te professionaliseren.  

Tijdens dit project en de weg die we erin aflegden kwamen we hulpverleners tegen die samen met 

ons op zoek wilden gaan naar een manier om aan de slag te gaan met ouders in armoede. Dit project 

met haar aanbevelingen heeft dan ook aan de wieg gestaan van de uiteindelijke samenwerking 

tussen Centrum Kauwenberg en de opvoedingswinkel Antwerpen. 

2.2 Het project ‘Sterke Ouders’ 

De samenwerking met de opvoedingswinkel hield in dat de mobiele medewerker, Femke Nuyens, 

deelnam aan de groepswerking op woensdagnamiddag. Deze groep bestaat veelal uit moeders met 

kinderen. Het thema opvoeding neemt een dominante plaats in tijdens deze groepsbijeenkomsten 

en het leek ons dan ook logisch om de samenwerking met de opvoedingswinkel in deze groep van 

start te laten gaan. 
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Femke nam ongeveer tweewekelijks deel aan deze groepswerking en draaide als actief lid mee in 

deze groep. Kennismaking en vertrouwensbanden aangaan met ouders stonden centraal in deze fase 

van de samenwerking. 

Naast de opvoeding van de kinderen leefde er bij de groep jonge ouders een grote interesse om met 

nieuwe en sociale media te werken. Nieuwe media, en dan vooral Facebook, zijn voor vele ouders en 

hun kinderen het ultieme communicatiemiddel.  

In een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en ideeën om met deze nieuwe media en het 

opvoedingsthema aan de slag te gaan met deze oudergroep, kwamen we terecht bij Vormingplus 

Antwerpen. Hier was een nieuw projectenteam samengesteld voor het werkterrein 

Opvoedingsondersteuning. De medewerkers ontwikkelen projecten volgens de sociaal-culturele 

methodiek. Dit wil zeggen dat deelnemers zelf mee het doel en de inhoud van het project bepalen. 

Daarnaast is er ook een team Nieuwe Media en een batterij ICT-materiaal. Kortom, de ideale mix aan 

ingrediënten om samen aan de slag te gaan. 

In zes maanden tijd hebben we andermaal samen verhalen gesprokkeld over opgroeien en opvoeden 

in de stad, met een nieuwe aanpak. De kracht en de creativiteit van de ouders werd op een andere 

manier aangesproken. Ze lieten hun droombeelden en idealen tot uiting komen in beelden, muziek 
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en een weblog. “Hoe bouw je een verhaal op? Welke sfeer kan je in beelden brengen? Hoe kan je 

een idee presenteren op een blog? Hoe staan wij tegenover opgroeien in de stad? Wie zijn wij zelf, 

als opvoeders?”: op dit alles en nog veel meer hebben we antwoorden gezocht in het hart van 

Antwerpen. Onze verhalen en belevingen vind je terug op de website www.sterkeouders.be. 

Dit project kent wel wat bijval en mag op een ruime interesse rekenen. Zo werd het project al 

voorgesteld op : 

 Workshop op 5e congres van de Opvoeding Expoo op 13 december 2012 te Brussel 

 Forumdag op het Netwerk tegen Armoede rond het thema gezin van 8 november 2012 

 

 

 

 

  

http://www.sterkeouders.be/
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2.3 Een kader voor een dubbele samenwerking 

Als organisaties samenwerken, moeten ze het fundamenteel eens zijn over belangrijke 

uitganspunten en werkwijzen. Voor ons waren de belangrijkste uitgangspunten: 

 Niet de opvoeding, maar de armoede is het probleem 

 De leer- en krachtenbenadering primeert op de probleembenadering 

Uiteraard moet armoede blijvend bestreden worden. In de context van opvoedingsondersteuning is 

echter een andere benadering nodig dan de benadering van een probleem of behoefte. Je benadert 

de ouder in armoede in de eerste plaats als ouder. 

Ouders die in armoede leven, vinden nog niet altijd de weg naar de regulier 

opvoedingsondersteuning. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, onder meer door het 

feit dat het hulpverlener-cliëntmodel vaak geassocieerd wordt met allerlei problemen. Ouders in 

armoede hebben meestal een vrij negatief beeld van instanties die tussenkomen in de opvoeding. 

Het heeft dan ook weinig zin om opvoedingsondersteuning op een directe en expliciete wijze aan te 

bieden in functie van een opvoedingsprobleem. 
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In het project ‘Sterke Ouders’ wordt de opvoeding niet geproblematiseerd. Er wordt gewerkt vanuit 

de interesses en de krachten van ouders. Zij vinden verbondenheid in de groep en ervaren 

succesmomenten in het leren. Ouders kunnen zich in de groep identificeren als ouder en als 

deelnemer aan een leerproces. Niet alleen de verbondenheid tussen ouders (groepsleden) onderling 

is belangrijk, maar vooral de verbinding tussen ouders en kinderen en hun verbinding in een sociaal 

netwerk. 

Het is die verbinding en de zelfbekrachtiging van het leren die maken dat over opvoeden praten ook 

als een zinvolle en leuke ervaring kan worden gezien. Hierin zit het effect van de verandering die een 

leerproject beoogt, wanneer het zich ook voltrekt. 

Dit project vertrekt vanuit die leerbenadering. Het slaat op leren in het leven, op identiteitsopbouw 

en op het proces van betekenisgeving aan de omgeving. De nadruk ligt niet op een hoeveelheid 

kennis die een individu opneemt, maar op het verwerven van vaardigheden die je toelaten om 

evenwaardig deel te nemen aan het sociaal leven. Via technieken van empowerment en het 

begeleiden van het agogische proces worden deelnemers aangemoedigd om zelf ideeën expliciet te 

maken en om initiatieven te nemen. Dit vraagt om erkenning en actieve luisterbereidheid tegenover 

de opvoedingsnoden zoals ze door mensen in armoede worden aangevoeld. De eigenheid van ouders 
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wordt gerespecteerd. Ze worden erkend in hun persoonlijke ervaringen, behoeften, vragen en 

verwachtingen. 

We hebben in de titel een dubbele samenwerking aangehaald omdat tijdens dit groepsproces  de 

mobiele werker van de opvoedingswinkel ook deelnam aan de groepswerking. Het feit dat zij tijdens 

dit groepsproces, dat begeleid werd door mensen van Vormingplus, vertrouwensbanden kon 

aangaan met de ouders én dat zij met ouders ook in dialoog kon gaan over opvoeding maakte dit 

project en samenwerking heel waardevol voor de betrokken partijen. 

Naarmate dit project vorderde, groeiden vertrouwensbanden tussen de mobiele werker en de 

ouders. In die mate zelfs dat een aantal moeders en een vader de mobiele werker aanspraken over 

de opvoeding van de kinderen. Er werd steeds een ruimte voorzien waar deze consultaties konden 

doorgaan. Achteraf konden de ouders, als ze dat wensten, terug aansluiten bij de groep.  
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2.4 15 november 2012, een open dag rond opvoeding in Centrum Kauwenberg 

Op 20 juni 2012 werd het project ‘Sterke Ouders’ afgerond met een slotmoment. Tijdens dit 

slotmoment toonden de ouders het eindresultaat van het project aan hun kinderen. De kinderen 

verzorgden op hun beurt de catering. Het werd uiteindelijk een mooi en warm moment waar ouders 

en kinderen mekaar aantroffen in hun eigenheid, verbondenheid en  krachten. 

We wilden dit slotmoment graag opentrekken naar de volledige werking van Centrum Kauwenberg 

waar de opvoedingswinkel Antwerpen in 2012 zeker een plaats in heeft gekregen. Dit resulteerde in 

een open dag rond opvoeding in Centrum Kauwenberg op 15 november 2012. 

We wilden tijdens deze dag een aantal zaken centraal stellen: 

 Voorstelling van het project ‘Sterke Ouders’  

 De samenwerking met de opvoedingswinkel Antwerpen 

 Voorstelling van de werking van Centrum Kauwenberg met extra aandacht voor de speelinstuif 

Deze dag stelden we onze vereniging open voor andere organisaties. Zo werden organisaties als de 

ontmoetingsplaatsen, CKG’s, verenigingen waar armen het woord nemen in Antwerpen, het netwerk 
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opvoedingsondersteuning Antwerpen, Samenlevingsopbouw… uitgenodigd. Hulpverleners waren van 

harte welkom, maar we richtten ons die dag in de eerste plaats naar ouders die verbonden zijn aan 

een organisatie omdat we nieuwe ouders die in armoede leven wilden bereiken. 

De deelnemers konden vrij rondlopen in Centrum Kauwenberg en op die manier kennismaken met 

onze werking. Twee medewerkers van de opvoedingswinkel Antwerpen stelden hun werking voor 

aan de hand van een centrale stand met folders en allerhande informatie. Mensen konden ook 

steeds met vragen terecht bij deze medewerkers van de opvoedingswinkel. 

De voorstelling van het project ‘Sterke Ouders’ vond tijdens die dag twee keer plaats. Dit was het 

uitgelezen moment om dit project voor stellen aan externen en we vonden het daarom zeer 

belangrijk om een aantal aanbevelingen voor de toekomst mee te geven: 

 Voor ons als begeleidersploeg is een dergelijke samenwerking en aanpak wel degelijk zinvol. Het 

samenbrengen van expertises, middelen en mensen brengt zoveel meer potentieel op gang om 

daadkrachtig te werken. We zijn er in korte tijd in geslaagd om een moeilijk thema bespreekbaar 

te maken en om de deelnemers te zien groeien naar een enthousiast en creatief samenwerkend 

team en vooral om hun goesting te doen krijgen in leren… en in participeren 
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 Hierin liggen kansen tot een sterkere gemeenschapsvorming van verantwoordelijke ouders, tot 

een meer structureel aanbod voor bevordering van een positief opvoedklimaat in de stad. Dit 

wordt nu vrij abrupt afgebroken door de eigenheid van de subsidiestroom. 

 Het zou volgens ons meer waardevol zijn indien een dergelijk succesvol project niet zou eindigen 

als één van de vele snipperprojecten waar deelnemers slechts van kunnen proeven. 

 Werken aan pedagogisch burgerschap voor alle ouders, in armoede of niet, vraagt om een 

erkenning en facilitering van structurele ondersteuning. 

 We willen hier als samenwerkende partners dan ook een warme oproep doen voor een 

projectsubsidie die opvoedingsondersteuning in de brede sociale context van de stad wil 

inbedden. 

Deze dag was een belangrijke dag en vormde als het ware een aanvulling op de reeds bestaande 

samenwerking met de opvoedingswinkel Antwerpen. Mensen leerden onze werking kennen en 

maakten tegelijkertijd ook kennis met de opvoedingswinkel Antwerpen. De brug die tussen Centrum 

Kauwenberg en de opvoedingswinkel werd gebouwd gedurende dat jaar, werd tijdens deze dag 

zichtbaar voor ouders en externe organisaties.  
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3 Verbreding van de samenwerking met de opvoedingswinkel binnen de werking van Centrum 

Kauwenberg 

 

3.1 Evaluatie van de samenwerking met de opvoedingswinkel Antwerpen 

Na een jaar samenwerken vonden we het belangrijk om dit samenwerkingsverband te evalueren en 

te toetsen bij mensen in armoede die deelnemen aan activiteiten van Centrum Kauwenberg. We 

hebben tien ouders bevraagd die deelnemen aan de oudergroep op woensdagmiddag en aan zes 

vrouwen die deelnemen aan de vrouwengroep 3. 

De ouders van de oudergroep op woensdagnamiddag: 

 De aanwezigheid van Femke, de mobiele medewerker van de opvoedingswinkel, wordt door de 

groep als zinvol ervaren. De ouders konden steeds met vragen bij haar terecht en konden 

desgevallend een gesprek in een aparte ruimte voeren. 

 De tips die Femke aan ouders gaf, werden als waardevol ervaren. 

 De continuïteit van de aanwezigheid van Femke werd op prijs gesteld en zorgde ervoor dat 

mensen haar gingen vertrouwen. De opvoedingswinkel kreeg op die manier een vast gezicht voor 

de ouders. 
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 Ouders vinden het waardevol dat de opvoedingswinkel naar hen toekomt en niet dat zij de weg 

zelf moeten zoeken naar tips over de opvoeding van hun kinderen. 

Toch blijven er nog vragen hangen bij ouders over de opvoedingswinkel: 

 Als alleenstaande ouder moet je je kinderen wel meepakken als je geen kinderopvang vindt. 

Ouders vinden het niet kunnen om te praten over de opvoeding in het nabijheid van hun 

kinderen. 

 De ouders die de opvoedingswinkel bezocht hebben, vinden de ruimtes waar mensen ontvangen 

worden niet gezellig. 

 De opvoedingswinkel binnenstappen blijft een enorme drempel en voor omstaanders lijkt het 

alsof je je eigen kinderen niet kan opvoeden. 

 Het bordje ‘Jeugdzorg’ aan de buitenkant van het gebouw van de opvoedingswinkel Antwerpen 

schrikt veel mensen af.  

 Er waren vragen bij de naam van de opvoedingswinkel. Opvoeding of opvoedingstips kan je toch 

niet aankopen? Een eventueel alternatief werd nog niet naar voren geschoven. 

 Een permanentie- / consultatiemoment in Centrum Kauwenberg van een medewerker van de 

opvoedingswinkel zou op prijs gesteld worden. 
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 Als mensen dan toch de weg naar de opvoedingswinkel vinden, wordt de kortdurende 

ondersteuning (één tot vijf gesprekken) als te weinig ervaren. 

 Verschillende ouders hebben toch vragen en tegelijkertijd ook wantrouwen tegenover het 

partnerschap met Kind & Gezin. Voor hen komt het over dat ‘alles’ eigendom is van Kind & Gezin. 

 De vertalingen van de folders van de opvoedingswinkel wordt enthousiast onthaalt maar ze 

hebben toch vragen bij de combinatie met vermelding van de vertaalde tekst in eenvoudig 

Nederlands. De ouders vragen zich af of die vertaalde tekst in eenvoudig Nederlands nog wel de 

juiste inhoud van de tekst weergeeft.  

De vrouwen die deelnemen aan vrouwengroep 3 hadden volgende bedenkingen: 

 Niemand van de vrouwen kende de opvoedingswinkel.  

 Verschillende moeders zouden wel graag een paar vragen willen stellen aan de medewerker van 

de opvoedingswinkel in Centrum Kauwenberg maar niet in de opvoedingswinkel zelf. 

 Eén moeder geeft aan om wel zelf naar de opvoedingswinkel te gaan in de nabije toekomst. 

 De meeste vrouwen zouden graag iemand van de opvoedingswinkel ontvangen naar aanleiding 

van een thema in functie van hun kinderen. 
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 Een permanentie- / consultatiemoment in Centrum Kauwenberg van een medewerker van de 

opvoedingswinkel zou ook in deze groep op prijs gesteld worden. 

 

3.2 Toekomstige samenwerking met de opvoedingswinkel Antwerpen 

Tot nu toe heeft de samenwerking met de opvoedingswinkel zich vooral afgespeeld tijdens de 

oudergroep op woensdagnamiddag. Zoals u in hoofdstuk 1 tijdens de voorstelling van onze werking 

reeds kon lezen heeft Centrum Kauwenberg tal van deelwerkingen. In al deze deelwerkingen staat 

het gezin en het opvoedingsthema vaak centraal. Het is daarom vrij logisch dat we deze 

samenwerking in de toekomst niet willen beperken tot één groep. Daarom hebben we in de eerste 

plaats geopteerd om deze samenwerking verder te zetten op een manier waar alle ouders baat bij 

kunnen hebben. Een concrete invulling hiervan wordt bekeken in overleg met de opvoedingswinkel 

maar deze samenwerking kan in de toekomst volgende vorm krijgen: 

 Een permanentie- / consultatiemoment op een vastgesteld tijdstip. Wanneer dit moment kan 

plaatsvinden wordt besproken met de ouders van Centrum Kauwenberg. 

 Een flexibel permanentie- /consultatiemoment waar een medewerker van de opvoedingswinkel 

wordt gecontacteerd in functie van de vraag van ouders in Centrum Kauwenberg.  
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 Een permanentie- / consultatiemoment op een vastgesteld tijdstip maar dit moment is niet 

exclusief toegankelijk voor ouders van Centrum Kauwenberg. We maken deze permanentie bv. 

bekend bij andere verenigingen waar armen het woord nemen in Antwerpen en ouders van die 

verenigingen kunnen ook aansluiten en zich aanmelden met hun opvoedingsvraag. 
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4 Besluit 

Tijdens een forumdag rond het thema opvoeding op het Netwerk Tegen Armoede van 8 november 

2012 bleek dat verschillende verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen een 

samenwerkingsverband hebben met een opvoedingswinkel in hun buurt. Deze 

samenwerkingsverbanden waren zeer divers en verschilden sterk van stad tot stad.  

Het samenwerkingsverband tussen Centrum Kauwenberg en de opvoedingswinkel Antwerpen in die 

zin vrij uniek omdat een mobiele medewerker van de opvoedingswinkel meedraait tijdens een 

activiteit in Centrum Kauwenberg. Dit werkt voor vele ouders drempelverlagend en maakt het zelfs 

mogelijk dat ouders met hun vraag naar de medewerker van de opvoedingswinkel stappen op 

voorwaarde dat het gebeurd in de vertrouwde omgeving van de vereniging. 

Een consultatie- / permanentiemoment van de opvoedingswinkel Antwerpen behoort tot de 

mogelijkheden om uit te bouwen binnen de werking van Centrum Kauwenberg. Dit idee wordt 

gedragen door vele ouders binnen de vereniging en kan een stimulans betekenen voor vele ouders 

om met hun opvoedingsvraag naar buiten te komen en deze voor te leggen aan deskundigen. Het 

gevoel van schaamte kan op deze manier voor ouders doorbroken worden. 
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Deze samenwerking staat nog in haar kinderschoenen maar krijgt stilaan wel een richting. Naast de 

aanbevelingen die eerder in dit verslag aan bod kwamen, kunnen we het belang van outreachend 

werken van organisaties niet genoeg benadrukken. Het bouwen van bruggen tussen Centrum 

Kauwenberg en de opvoedingswinkel gaat verder dan het uitdenken of uitbouwen van een mogelijk 

consultatiemoment. Het draagt bij tot het structureel inbedden van opvoedingsondersteunings-

initiatieven binnen de stedelijke context. 
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We willen graag volgende mensen bedanken die deze samenwerking mogelijk maakten: 

De opvoedingswinkel: Patty, Femke, Chantal 

Kauwenberg : Sien, Diane, Debby, Mike, Jacqueline, Mon, Adrienne, Tanja, Kelly, Anja, Sandra, Diane, 

Bianca, Peter, Marjan, Christina, Heidi, Anita, Brigitte, Annemarie, Liliane, Nancy, Ivan, Roza, Anita, 

Dirk, Michaëlla, Ria 

 

 

 

 

 

Meer informatie over onze werking vind je op:  

www.kauwenberg.be
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Onze partners 
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