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De ‘verzameling’ KOCA
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Ongeveer 640 medewerkers

Ongeveer 1.600 kinderen, 
jongeren en volwassenen
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Onze 
opdrachtverklaring
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WIE OF WAAR JE OOK BENT,

WIJ STAAN NAAST JE,

OPDAT JE OP EIGEN KRACHT VERDER KAN.



Onze armoedewerking



Een belangrijk vooraf:
Armoede:

• Niet enkel een kwestie van inkomen !

• Een zaak van aanhoudende stress

• Een probleem van onvoldoende basisrechten kunnen 
waarmaken: 
 Gezinnen met regelmatige huisvestingsproblemen
 Gezinnen met onvoldoende middelen voor  voeding, kleding, 

gezondheidszorg…
 Gezinnen waar andere problemen meer aandacht vragen 

dan opvoeding, onderwijs, cultuur, vrije tijdsbesteding…

• Is ook een cultureel probleem !!
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Armoedecijfers

• Ruim 700 gezinnen in Koca

• Van meer dan ¼ van deze 
gezinnen weten we dat ze in 
armoede leven

• Verborgen armoede??? 

• Ruim 300 moeilijke betalers
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Basisprincipe

• Alle kinderen in KOCA – zonder 
enige uitzondering – moeten 
kunnen rekenen op dezelfde 
kwaliteit van onderwijs en zorg 
en op een gelijkwaardige 
dienstverlening!
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Uitgangspunten en missie

• 1/4 van de populatie van KOCA groeit op in 
armoede.

• KOCA kiest ervoor kinderen die opgroeien in 
armoede niet uit te sluiten.

• KOCA heeft armoede ingebed in het 
organisatieplan.

• De uitwerking en realisatie van dit 
armoedebeleid is een prioriteit in het 
beleidsplan.
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Armoedebeleid KOCA vzw

• Aandacht besteden aan de 
ondersteuningsbehoeften die de 
armoede met zich meebrengt.

1.Op structureel vlak

2.Bij de hulpverlening
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Armoedebeleid KOCA vzw

Structureel vlak

• Toegankelijkheid bevorderen voor mensen 
met een armoedeproblematiek

• Voorkomen dat bepaalde groepen kinderen 
geen aangepast aanbod krijgen omwille van 
hoge drempels en structurele uitsluiting 
(dure diagnoses, kostprijs MFC … )

• Samenwerken met externe partners

• Signaalfunctie naar de overheid
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Armoedebeleid KOCA vzw

Hulpverlening
• Samen met de ouders proberen de 

gezinssituatie en het perspectief van hun 
kind te verbeteren.

• Een relatie op basis van gelijkwaardigheid

• Ondersteunende acties:
- de rechten binnen de sociale zekerheid
- creëren van een positief zelfbeeld
- opvoedingsondersteuning bieden waar 

nodig
- …
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Armoedebeleid KOCA vzw

3 concrete stappen

1. de Stuurgroep Armoede & Diversiteit

2. de Opgeleide Ervaringsdeskundige      
armoede

3. het Sociaal Fonds
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Armoedebeleid KOCA vzw

Stuurgroep Armoede & Diversiteit
• Open denktank aangaande de 

armoedeproblematiek binnen KOCA

• Bestaat uit medewerkers van KOCA en 
externe leden

• Waakt erover dat het financiële luik en de 
afstemming van de zorg permanente 
aandacht krijgt in het organisatiebeleid

• Neemt deel aan extern overleg:
- Expertise uitwisseling
- Knelpunten signaleren bij de overheid
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Armoedebeleid KOCA vzw

Stuurgroep Armoede & Diversiteit
Doelstellingen:
• Inventariseren van initiatieven en noden
• Sensibiliseren van het personeel voor de 

armoedeproblematiek
• De afstand tussen medewerkers en mensen in 

armoede overbruggen
• Contact tussen medewerkers en mensen in armoede 

bevorderen
• Mensen in armoede positief ondersteunen bij de 

opvoeding van hun kinderen
• De ervaring van deze werkgroep breder ten dienste 

stellen
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Armoedebeleid KOCA vzw

Opgeleide ervaringsdeskundige armoede
1. Zoektocht naar middelen:

• Diversiteitsplan 2010-2012
• projectsubsidiëring Provincie Antwerpen
• Gasthuiszusters van Antwerpen
• 2014-2015 in het reguliere kader

2. Taken van de ervaringsdeskundige:
• Brugfunctie tussen ouders en medewerkers
• kwetsbare gezinnen via oudergroepen 

actief betrekken bij school en MFC
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armoedebeleid KOCA vzw

Kwetsbare gezinnen en oudergroepen in 
KOCA

• Vanuit de ervaringen met de 
oudergespreksgroepen

• Groepswerk met ouders als laagdrempelige 
methodiek

• Creëren van een netwerk tussen mensen in 
een gelijkaardige situatie

• Ontmoetingsplaats – winkeltje
• Vakantieweek
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Armoedebeleid KOCA vzw

Het Sociaal Fonds

Maandelijks overleg tussen:

• Voorzitter directieteam
• Coördinator maatschappelijk werkers
• Boekhouding
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Armoedebeleid KOCA vzw

Het Sociaal Fonds behandelt 3 niveaus 
van dossiers

1. dossiers met openstaande rekeningen bij 
school of MFC waarbij KOCA de kosten op 
zich neemt

2.   dossiers die doorgestuurd worden naar het 
VAPH

3.   dossiers waarbij vanuit het Sociaal Fonds 
een rechtstreekse financiële tussenkomst 
gedaan wordt ten voordele van het kind
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Armoedebeleid KOCA vzw

meer dan 8500 euro aan hulp 
Dossiers:
• Werkkledij
• Leefgeld
• Medische kosten: consultatie, oorstukje,
• Hoorapparaten
• Schoolmateriaal
• Kampen, bos- en zeeklassen
• Opladen gasmeter
• Buzzy pass
• Wasmachine en droogkast
• vervoerkosten

21



Armoedebeleid KOCA vzw

Financiële middelen

1. via externe partners:
• privé partners (tot voorjaar 2014)
• Projectdossier GZA
• Projectdossier stad Antwerpen

2.  via interne acties:
• Promille actie bij de personeelsleden
• De Sint Franciscus vertellingen
• De Assisi sponsortocht
• Het sponsordiner
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DANK !

De medewerkers en directie van 
KOCA danken u voor de 
belangstelling aangaande onze 
werking en beleid rond het 
bestrijden van armoede!
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