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Inleiding 
 

In maart 2020 zetten de coronapandemie, de lockdown en de coronamaatregelen ieders leven op 
zijn kop. Vanuit verschillende instanties in Antwerpen werden onderzoeken uitgevoerd bij de 
inwoners en werden signalen opgevangen van wat er bij de Antwerpenaar leefde.  

Een aantal partners bundelden hun krachten, deelden informatie en brachten hun bevindingen 
hierover samen. Dat resulteerde in dit rapport.  

Het rapport brengt de belangrijkste resultaten samen uit de volgende onderzoeken: 

● de Antwerpse monitor van de stad Antwerpen, waarbij een samenwerking werd opgezet 
met de UAntwerpen voor een aantal vragen over de impact van corona op het welbevinden 
van de Antwerpenaar; 

● het kwalitatief en exploratief onderzoek van de sociale wetenschappers bij het departement 
van Volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) over de impact en 
ervaringen van de eerste lockdown bij een aantal etnisch culturele gemeenschappen; 

● het kwantitatief onderzoek van Atlas , integratie & inburgering Antwerpen bij inburgeraars 
over de communicatie van de coronamaatregelen; 

● gesprekken met buurtbewoners uit maatschappelijk kwetsbare wijken door 
Samenlevingsopbouw; 

● het kwalitatief onderzoek over de coronacommunicatie van stad Antwerpen.  

In het eerste deel worden kort de doelgroep en methode van de verschillende onderzoeken 
toegelicht. Het tweede deel geeft de belangrijkste resultaten weer van de impact van de 
coronapandemie op het welbevinden van de Antwerpenaar. Het derde deel focust op de beleving 
van de communicatie en de dienstverlening vanuit de stad Antwerpen en andere instanties. In het 
vierde deel bekijken we of mensen ook positieve zaken uit deze periode halen en wat hun 
voornemens zijn voor de toekomst. In het vijfde en laatste deel worden ten slotte een aantal 
aanbevelingen geformuleerd, waaronder ook aanbevelingen voor de vaccinatiecampagne. Vanuit de 
stad Antwerpen werd feedback op deze aanbevelingen gegeven.  

Omdat de Antwerpse monitor de verschillende thema’s belicht en kwantitatieve resultaten levert, 
wordt deze als leidraad gebruikt. Deze cijfers worden verrijkt en aangevuld met inzichten en verhalen 
uit de kwalitatieve onderzoeken en gesprekken met bewoners. 

Citaten of quotes van mensen die bevraagd werden of waarmee we in gesprek gingen, staan cursief 
weergegeven tussen aanhalingstekens. Aangezien de gesprekken in meerdere talen konden 
plaatsvinden, werden deze door de onderzoekers vertaald naar het Nederlands. 

  



3 
 

Inhoudstafel  

 
Inleiding .................................................................................................................................................. 2 

Inhoudstafel ............................................................................................................................................ 3 

Management Summary .......................................................................................................................... 5 

Deel 1: toelichting bij de onderzoeken .................................................................................................. 8 

1. De Antwerpse monitor ................................................................................................................ 8 

2. Het onderzoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) ........................................ 9 

3. Het onderzoek van Atlas ........................................................................................................... 11 

4. De gesprekken van Samenlevingsopbouw ............................................................................... 11 

5. Het onderzoek over de coronacommunicatie van Stad Antwerpen door IPSOS .................... 12 

Deel 2: de belangrijkste bevindingen over de impact van corona op het welbevinden van de 
Antwerpenaar ....................................................................................................................................... 13 

1. Algemeen welbevinden van de Antwerpenaar ........................................................................ 13 

1.1 Gevoelens van welbevinden ................................................................................................... 13 

1.2 Impact van corona op sociale contacten ............................................................................... 19 

1.3 Hoeveel zorgen maakt men zich over corona en welke verandering in welbevinden merkt 
men zelf? ....................................................................................................................................... 21 

1.4 Analyses UAntwerpen, leerstoel Public Mental Health ........................................................ 26 

2. Impact van corona op gedrag ................................................................................................... 30 

2.1 Wat heb je de laatste weken anders gedaan door het coronavirus?.................................... 30 

2.2 Wat deed je om met de quarantaine om te gaan? ................................................................ 31 

2.3 En hoe zit het met de vrijetijdsactiviteiten? .......................................................................... 33 

3. Impact van corona op werk- en financiële situatie .................................................................. 34 

3.1 Werksituatie na 14 maart ....................................................................................................... 34 

3.2 Financiële situatie: impact quarantaine op inkomsten en uitgaven .................................... 35 

Deel 3: beleving van de communicatie en dienstverlening van de stad Antwerpen en andere 
instanties ............................................................................................................................................... 38 

1. De communicatie ...................................................................................................................... 38 

1.1 Uit de Antwerpse monitor ...................................................................................................... 38 

1.2 Uit het onderzoek van Atlas bij inburgeraars ........................................................................ 39 

1.3 Uit het kwalitatief onderzoek van stad Antwerpen uitgevoerd door Ipsos .......................... 44 

2. Dienstverlening – bevindingen bij Samenlevingsopbouw ...................................................... 51 

2.1 Diensten zijn gesloten en/of moeilijk bereikbaar.................................................................. 51 

2.2 Digitale en telefonische dienstverlening blijft de norm ........................................................ 51 

2.3 Toestroom naar de diensten die wel open zijn ...................................................................... 52 



4 
 

2.4 Gevolgen van ontoereikende hulp- en dienstverlening ......................................................... 52 

Deel 4: positieve aspecten en de toekomst ......................................................................................... 53 

4.1 Positieve aspecten ...................................................................................................................... 53 

4.2 De toekomst .......................................................................................................................... 55 

Deel 5: aanbevelingen van de partners ITG, Atlas, Samenlevingsopbouw en UAntwerpen .............. 59 

5.1. Welbevinden, sociale contacten en gedrag .............................................................................. 59 

Feedback vanuit stad Antwerpen ..................................................................................................... 60 

5.2. Werk- en financiële situatie ....................................................................................................... 63 

Feedback vanuit stad Antwerpen ..................................................................................................... 64 

5.3. Communicatie en informatiegaring .......................................................................................... 64 

Feedback vanuit stad Antwerpen ..................................................................................................... 66 

5.4 Aanbevelingen met het oog op de vaccinatiecampagne .......................................................... 68 

Feedback vanuit stad Antwerpen ..................................................................................................... 68 

5.5. Dienstverlening .......................................................................................................................... 68 

Feedback vanuit stad Antwerpen ..................................................................................................... 70 

 

  



5 
 

Management Summary 
 

De coronapandemie is een ongeziene crisis waarop men onvoldoende voorbereid was. De crisis had 
- en heeft nog steeds - een enorme impact op de leefsituatie, het mentale welzijn en de noden van 
Antwerpenaars.  

In dit rapport worden verschillende Antwerpse onderzoeken samengebracht. De cijfers uit 
bevragingen over de impact van de crisis op Antwerpenaars worden aangevuld met verhalen van de 
mensen achter de cijfers.  Deze management summary geeft een samenvatting van de bevindingen 
rond zes thema’s:  

- welbevinden en sociale contacten 
- gedrag en coping mechanismen 
- werk- en financiële situatie 
- communicatie en informatie 
- dienstverlening 
- intenties voor de toekomst 

Aan het einde van het rapport (p.59) staan per thema aanbevelingen van de partners ITG, Atlas, 
Samenlevingsopbouw en UAntwerpen geformuleerd. Een aantal aanbevelingen zijn toegepast op de 
vaccinatiecampagne die in de nabije toekomst van start zal gaan. 

1. Welbevinden en sociale contacten 

De coronacrisis heeft een impact op het mentaal welzijn van Antwerpenaars. Mensen hebben meer 
last van stress, ervaren meer angstgevoelens en voelen zich eenzamer. Het niveau van depressieve 
klachten ligt hoger tijdens de coronapandemie. De grootste stijging van depressieve klachten en 
gevoelens van eenzaamheid is te zien bij jonge mensen (16-24 jaar), en in het bijzonder jonge 
vrouwen. Depressieve klachten zijn meer aanwezig bij kwetsbare groepen zoals werklozen, 
laaggeschoolden en mensen die behoren tot een risicogroep voor COVID-19.  

De eerste lockdownperiode (‘in uw kot’) werd verschillend ervaren naargelang de woonsituatie, de 
kwetsbare positie in de samenleving en het sociale netwerk van mensen. Mensen die klein behuisd 
zijn of met meerdere personen/generaties op een kleine oppervlakte wonen, ondervinden meer 
spanningen, conflict en frustraties binnen het gezin. Dit maakt de thuissituatie minder veilig voor 
kwetsbare jongeren en kinderen. De coronamaatregelen beperken vrijetijdsactiviteiten (vooral bij 
jongeren ouder dan 12 jaar) en de publieke ruimte die erg belangrijk is voor mensen en gezinnen 
zonder tuin of terras. De nood aan meer aangename, groene ruimte in de wijk werd duidelijk en dit 
vooral in de buurten waar de bevolkingsdichtheid en in het bijzonder de jeugddichtheid hoog is 
(Borgerhout intra muros, Kiel, Deurne-Noord, Antwerpen-Noord).  

Daarnaast beperken de coronamaatregelen ook de contactkansen van mensen. Uit angst voor 
besmetting, boetes en stigma plaatsen sommige mensen zichzelf en hun gezin zelfs in extreem 
isolement waarbij ze niet meer durven buiten komen en niemand anders spreken of zien. Bij mensen 
met een andere thuistaal dan het Nederlands heeft 10% in de periode april tot midden mei helemaal 
geen persoonlijk contact met anderen over de grenzen van het gezin heen.  

Mensen met een beperkt sociaal netwerk missen hun ontmoetingsplekken en voelen zich geïsoleerd 
van hun (religieuze) gemeenschappen. Sociaal werkers rapporteren dat mensen meer last hebben 
van eenzaamheid, sociale en taalvaardigheden achteruit zien gaan en dat veerkracht afneemt. 
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2. Gedrag en coping mechanismen 

Qua gedragsverandering zien we dat de meerderheid aangeeft door het coronavirus vaker de handen 
te wassen. Daarnaast zijn Antwerpenaars meer bescherming in het openbaar gaan dragen. 

Antwerpenaars met een andere thuistaal dan het Nederlands gingen sneller extra bescherming 

dragen en geven ook meer aan enkel buiten te komen voor wat echt nodig is.  

Verder geeft iets meer dan 60% aan regelmatig te gaan fietsen en wandelen. Over het algemeen is 

de Antwerpenaar tijdens de crisis wel minder gaan sporten.  In de verschillende golven gaf 15% van 

de Antwerpenaars aan vaak te eten, drinken of roken om met de situatie om te gaan.  

3. Werk- en financiële situatie 

De crisis zorgt voor inkomensverlies bij bepaalde groepen van Antwerpenaars. Inkomensverlies laat 

zich het meest voelen bij 16-39 jarigen. De groep middengeschoolden en mensen met een andere 

thuistaal zijn het hardst getroffen. Daarnaast deed 64% van de respondenten minder uitgaven dan 

ervoor; 17% deed er meer. 65+’ers deden minder uitgaven, 25-39 jarigen deden er net meer. Vooral 

bij mensen met een andere thuistaal dan het Nederlands en kort- en middengeschoolden is het 

aandeel dat meer uitgaven deed dan normaal hoger.  

Veel mensen verloren (een deel van) hun inkomsten. Dit had te maken met het systeem van tijdelijke 
werkloosheid voor wie niet thuis kan werken, complexe aanvraagprocedures voor 
(werkloosheids)uitkeringen, verlies van informele inkomstenbronnen,... Wie in een precaire 
arbeidssituatie zit (bv. schijnzelfstandigen zoals deliveroo, eenmanszaken, interimcontracten) valt 
niet of onvoldoende terug op de sociale zekerheid. Er werden financiële tussenkomsten voorzien, 
maar door tal van voorwaarden en administratieve barrières, werd er weinig beroep op gedaan. De 
financiële reserves die er in de beperkte gevallen waren, raakten snel op. Daarbovenop kon 
begeleiding door VDAB op een gegeven moment enkel nog digitaal doorgaan. Hierdoor ondervonden 
steeds meer mensen problemen bij hun zoektocht naar werk.  

Terwijl de inkomsten daalden, stegen sommige uitgaven. Doordat Antwerpenaren meer tijd “in hun 
kot” spendeerden, lagen bepaalde vaste kosten (zoals voedsel en verwarming) veel hoger tijdens 
deze periode.  

4. Communicatie en informatie 

In de coronacrisis waren communicatie en sensibilisering essentieel. Er werden door de overheden 
en de partners enorme inspanningen geleverd om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te 
brengen van de maatregelen. Intussen werden deze extra inspanningen geëvalueerd met 
onderzoeken en kunnen we al enkele conclusies trekken.  

De manier waarop men aan informatiewerving over corona doet, hangt samen met enkele 
factoren: leeftijd, opleidingsniveau en sociaal-economische status, en de breedte van de sociale 
kring. Ouderen besteden meer tijd aan nieuws en actualiteit opvolgen dan jongeren. Zij raadplegen 
actief meerdere soorten bronnen. Hoogopgeleiden en mensen met hogere inkomens besteden 
meer tijd aan nieuws. Lager opgeleiden zijn afhankelijker van hun omgeving om informatie te 
verwerven.  Ze aanvaarden de informatie gemakkelijker en gaan minder na wie de afzender is. Hoe 
breder de sociale kring, hoe meer contacten men heeft met verschillende mensen, hoe sneller men 
verschillende informatie doorspeelt/ontvangt en hoe kritischer men omgaat met deze informatie. 
Het is belangrijk om met deze factoren rekening te houden bij de uitwerking van 
communicatiematerialen.  

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis werd er sterk ingezet op het vertalen van de 
maatregelen. In het straatbeeld hingen voor het eerst ook vertaalde affiches. Verder werden er 
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inspanningen gedaan in de vorm van vertaalde audioboodschappen, video’s, een meertalige FAQ, 
flyers, … Uit de onderzoeken blijkt dat deze inspanningen zeer belangrijk en zelfs noodzakelijk zijn 
om de meerderheid van anderstalige Antwerpenaars te bereiken. Het feit dat vertalingen werden 
voorzien, wordt door anderstaligen ervaren als iets verbindend en als teken dat de situatie ernstig 
is. Ook door respondenten waarvan de moedertaal Nederlands is, werden de vertalingen als iets 
evident, noodzakelijk en positiefs gezien. Door mensen met een migratieachtergrond werden de 
vertalingen gebruikt om door te sturen in de eigen omgeving en gemeenschap.  

Vertalingen alleen zijn niet voldoende. Voor laaggeletterden is het essentieel om ook via andere 
materialen dan geschreven tekst informatie te krijgen: audioboodschappen, video’s met gesproken 
tekst en ondersteunende beelden of iconen. 

Er moet voortdurend gezocht worden naar manieren om deze zeer verschillende doelgroepen op 
een gepaste wijze te benaderen.  

Uit de onderzoeken werd ook het belang van vertrouwde kanalen duidelijk. Zo hadden 
inburgeraars het meeste vertrouwen in de overheid, de media en in vertrouwenspersonen (zoals 
trajectbegeleiders, buurtwerkers of religieuze leiders). Het is aangewezen om gevestigde en 
vertrouwde informatiekanalen van gemeenschappen te gebruiken en hen bij de communicatie te 
betrekken. Dit zou het vertrouwen in en de motivatie voor het toepassen van de maatregelen 
verhogen. 

Een heikel punt in deze onderzoeken was de etnische framing. Belangrijk is om te blijven inzetten op 
verbindende communicatie met oog voor diversiteit, zonder een wij-zij-discours, en te anticiperen 
op stigmatisering.  

5. Dienstverlening 

Tijdens de coronacrisis werden drempels naar sociale en andere dienstverlening hoger. Veel vormen 
van dienstverlening moesten digitaal verlopen. Hierdoor kregen mensen met beperkte digitale 
vaardigheden, mensen die geen toegang hebben tot digitale apparaten of mensen die de 
Nederlandse taal nog niet machtig (genoeg) zijn het moeilijker om toegang te vinden naar de juiste 
dienstverlening. Fysieke bereikbaarheid blijft een noodzaak voor maatschappelijk kwetsbare 
groepen. 

6. Intenties voor de toekomst 

Goede voornemens werden gemaakt op het vlak van meer sporten, meer genieten van de natuur, 
meer tijd nemen voor het gezin en zichzelf, en meer te letten op hygiëne. Antwerpenaars hebben de 
intentie om meer in eigen land te reizen en minder in het buitenland. Qua mobiliteit geeft een grote 
groep aan zich meer met de fiets te zullen verplaatsen, maar minder met het openbaar vervoer. De 
minste intentie tot verandering zien we hier bij autogebruik. Verder geeft een grote groep aan 
minder aan massa-evenementen te zullen deelnemen na de versoepelingen (70%). Ten slotte zegt 
bijna één derde meer lokaal te zullen kopen en shoppen, en zien we zowel mensen die meer als die 
minder online aankopen zullen doen.  
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Deel 1: toelichting bij de onderzoeken 
 

1. De Antwerpse monitor 
 

De Antwerpse monitor is een continue bevraging van de stad Antwerpen die eind 2009 werd 
opgestart. Wekelijks worden 500 Antwerpenaars tussen de 16 en 80 jaar uitgenodigd om deze 
bevraging in te vullen. De steekproeftrekking gebeurt op basis van het bevolkingsregister.  

De bevraging gebeurt via een schriftelijke vragenlijst die de inwoners thuis ontvangen. Deelnemen 
kan door de ingevulde papieren vragenlijst op te sturen via de bijgevoegde enveloppe (gratis) of 
online via de url die op de brief staat. De vragenlijst wordt enkel in het Nederlands aangeboden.  

De monitor wordt uitgestuurd in golven, waarbij de meerderheid van de vragen vast is (evoluties 
nagaan, analysemogelijkheden op wijkniveau en diepgaande profielanalyses) en er de mogelijkheid 
is om ad hoc vragen toe te voegen. In een volledig jaar zijn er acht golven en een typische golf 
bestaat uit zes weken.  

Vanaf golf 3 van dit jaar werden er naar aanleiding van de coronacrisis ook vragen opgenomen over 
hoe de Antwerpenaars deze crisis beleven en welke impact deze crisis heeft op hun leven. In grote 
lijnen werden vragen opgenomen over de impact op het sociaal contact, het algemeen welbevinden 
van de Antwerpenaar, de mate waarin men zich zorgen maakt over corona en de impact op het 
mentaal welbevinden, over het effect van corona en de maatregelen op het dagelijks gedrag inclusief 
vrijetijdsbesteding en toekomstig gedrag, en de coping met corona en de situatie. Ten slotte waren 
er ook vragen over de informatie over corona. 

De vragen werden vanuit de afdeling Ondernemen en stadsmarketing, team Strategie & 
marktonderzoek opgesteld in samenwerking met de studiedienst en de dienst gezondheid van de 
stad Antwerpen, het extern onderzoeksbureau Made4it en met de UAntwerpen, die ook een aantal 
analyses op de data uitvoerde.   

De resultaten die in dit rapport werden opgenomen, zijn gebaseerd op de golven 3, 4 en 5. Waar 
relevant wordt er ook vergeleken met vroegere golven.  

Omdat de coronapandemie en de lockdown gestart zijn terwijl golf 2 van de Antwerpse monitor 
liep, hebben we ook de periode van die golf in beeld gebracht in de tabel hieronder. Bij de 
interpretatie van resultaten van vaste vragen die in dit rapport worden meegegeven, is het dus 
belangrijk om te weten dat de eerste coronamaatregelen en lockdown mogelijk al een impact 
hadden op de antwoorden van golf 2.  

 Looptijd van de golven: 

 

De responsgraad (percentage dat deelneemt) per golf varieert tussen de 17% (golf 2) en 22,6% (golf 
3). De netto steekproef (wie de enquête invult) bevat meer respondenten die hoger geschoold zijn, 
meer mensen zonder migratieachtergrond, en de resultaten worden gewogen op leeftijd en 
geslacht. De meest kwetsbare groepen zijn dus ondervertegenwoordigd in deze bevraging.  
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In het rapport geven we enerzijds de evoluties weer tussen de 3 golven. Anderzijds vermelden we de 
belangrijkste verschillen die we gevonden hebben tussen bepaalde groepen, zoals bv. qua leeftijd 
en thuistaal. Voor alle verschillen en evoluties werd de nodige statistische toetsing uitgevoerd. Als 
algemene regel geldt dat gerapporteerde verschillen en verschuivingen significant zijn. Soms wordt 
expliciet verwezen naar niet-significante resultaten om het contrast in resultaten weer te geven. 

Niet alle resultaten noch grafieken werden in dit rapport opgenomen. Voor de volledige resultaten 
verwijzen we naar de rapporten die door de studiedienst werden opgemaakt per golf.  

Naast de analyses van de studiedienst, voerde de UAntwerpen bijkomende analyses uit op een 
vragenblok dat peilde naar de aanwezigheid van depressieve klachten in de voorbije week. Naast de 
analyses per item die door de studiedienst werden uitgevoerd, gingen zij dieper in op de schaalscore 
op het geheel van de items. In hun analyse bekeken ze ook in welke mate bepaalde 
achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, mate van fysieke activiteit…) bijdragen aan de 
schaalscore.  

Meer informatie over de Antwerpse monitor in het algemeen vind je op:  

www.antwerpen.be/nl/overzicht/stad-in-cijfers/onderzoeken-stad-antwerpen  

 

2. Het onderzoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) 
 

Studieopzet en context 

Bij het begin van de Belgische lockdown ondernam het Departement Volksgezondheid van het ITG 

Antwerpen vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief een exploratieve, etnografische studie 

met als doel de impact van COVID-19 op verschillende religieuze en etnische gemeenschappen in de 

stad in kaart te brengen en te begrijpen. De belangrijkste doelstelling was het snel beoordelen van 

de informatie- en preventienoden van deze gemeenschappen en op basis daarvan op maat gemaakte 

interventies te co-creëren. Om die reden werd er gekozen voor een nadruk op de gemeenschap als 

onderzoekscontext, met een participatieve benadering als onderzoeksmethode. Belangrijk bij 

participatief onderzoek is de betrokkenheid van de gemeenschappen in kwestie. Er werd dan ook een 

gemeenschaps-adviesraad opgericht die nauw betrokken is bij de studie, en bij het interpreteren en 

de verspreiden van de resultaten. 

Uit steeds meer studies uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat etnische en 

culturele minderheden onevenredig zwaar worden getroffen door de pandemie: etnische 

minderheden zijn kwetsbaarder om een COVID-19 besmetting op te lopen en hebben een grotere 

kans om te overlijden aan COVID-191 2 3. De etnische gezondheidskloof, ondersteund door complexe 

sociaal-economische determinanten en structurele ongelijkheden, lijkt alleen maar groter te zijn 

geworden door deze crisis4. Bovendien heeft België, in tegenstelling tot de VS of het VK, niet de 

                                                           
1 Greenaway, C., Hargreaves, S., Barkati, S., Coyle, C. M., Gobbi, F., Veizis, A., & Douglas, P. (2020). 

COVID-19: Exposing and addressing health disparities among ethnic minorities and migrants. Journal 
of Travel Medicine. 
2 Platt, L., & Warwick, R. (2020). Are some ethnic groups more vulnerable to COVID-19 than others. 

Institute for Fiscal Studies, Nuffield Foundation.  
3 Williamson, E., Walker, A. J., Bhaskaran, K. J., Bacon, S., Bates, C., Morton, C. E., ... & Cockburn, J. 

(2020). OpenSAFELY: factors associated with COVID-19-related hospital death in the linked electronic 
health records of 17 million adult NHS patients. MedRxiv. 
4 Yaya, S., Yeboah, H., Charles, C. H., Otu, A., & Labonte, R. (2020). Ethnic and racial disparities in 

COVID-19-related deaths: counting the trees, hiding the forest. BMJ Global Health, 5(6), e002913. 

http://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stad-in-cijfers/onderzoeken-stad-antwerpen
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traditie om epidemiologische gegevens bij te houden naar etniciteit of migratieachtergrond, 

waardoor het moeilijk is om de kwetsbaarheid vast te stellen op basis van statistische gegevens. 

Bovendien is er, hoewel er veel onderzoek gedaan is naar het kwantitatief definiëren van 

kwetsbaarheidsfactoren los van COVID-19, minder aandacht besteed aan de ervaringen en verhalen 

die achter deze getallen schuilgaan.  Deze inzichten dragen bij aan de huidige respons vanuit 

gemeenschapsperspectief te documenteren en kunnen de weg wijzen naar een betere aanpak om 

structureel kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken. 

Gezien de superdiverse Antwerpse samenleving, was de keuze voor de deelnemersgroepen  eerder 

pragmatisch. Zo werd er gebruik gemaakt van de netwerken die het ITG al opgebouwd had binnen 

de Sub-Saharaans Afrikaanse gemeenschappen en werden er bruggen gebouwd naar de Joodse, 

Marokkaanse en Turkse gemeenschappen. Deze keuze is uiteraard geen volledige afspiegeling van 

de verschillende culturele, etnische en religieuze gemeenschappen die Antwerpen rijk is. Hoewel 

deze geselecteerde etnische minderheidsgroepen nogal van elkaar verschillen wat betreft hun 

afkomst, culturele praktijken, en kwetsbaarheden ten opzichte van COVID-19 en de aanpak van de 

COVID-19-respons binnen hun gemeenschappen, kwamen er uit deze kwalitatieve studie enkele 

belangrijke gemeenschappelijke elementen naar voren. We willen ook benadrukken dat elk van deze 

gemeenschappen uit heterogene subgroepen bestaat, zodat de bevindingen niet kunnen worden 

veralgemeend naar de volledige gemeenschappen of etnische minderheden in het algemeen. We 

kijken echter naar enkele van de meest kwetsbare groepen binnen deze bevolkingsgroepen, om zo 

aanbevelingen te kunnen doen die gebaseerd zijn op transversale bevindingen  van het onderzoek. 

Dataverzamelingsmethode 

De gegevens werden verzameld door middel van diepte-interviews en focusgroepen met 

sleutelfiguren en leden van de gemeenschappen in kwestie. Meer dan 50 interviews werden 

voornamelijk online (via Zoom) afgenomen in de periode tussen april en juli 2020 (zie tabel onderaan 

voor details). We maken methodologisch gezien het onderscheid tussen interviews met 
sleutelinformanten (key informant interviews, om kennis te verwerven over een gemeenschap) en 

diepte-interviews (om kennis te verwerven over persoonlijke ervaringen). Deze bevindingen 

weerspiegelen voornamelijk de periode rond de eerste lockdown en het lossen van de eerste 

controlemaatregelen. Na de stijging van de infectie-cijfers in Antwerpen werden er nog een klein 

aantal (5) interviews in de Afrikaanse en Marokkaanse gemeenschap afgenomen. 

Aantal participanten per datacollectietechniek en gemeenschap 

METHODE Sub-Saharaans 
Afrikaans 

Marokkaans/ 
Turks 

Joods Totaal 

Key informant 
interview 

20 11 6 37 

Diepte-interview 3 1 9 13 

Focusgroepdiscussie 5 (in 1 FGD) - - 5 

Totaal 28 12 15 55 
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3. Het onderzoek van Atlas  
 

In juni 2020 voerde Atlas, integratie & inburgering Antwerpen een kwantitatief onderzoek naar de 
impact van de communicatie over de coronamaatregelen bij inburgeraars. Dit zijn volwassenen 
(hoofdzakelijk nieuwkomers) die het inburgeringstraject volgen in de stad Antwerpen. De 
trajectbegeleiders van Atlas (medewerkers die cliënten individueel begeleiden tijdens hun 
inburgeringstraject)  belden zelf hun cliënten op en stelden vragen op basis van een vaste 
vragenlijst. De trajectbegeleiders hebben 341 inburgeraars kunnen bevragen. De antwoorden 
werden aan de telefoon door de medewerkers rechtstreeks ingevoerd in de digitale enquête-tool.  

Het onderzoek werd begeleid (vragenlijst, analyses) door de dienst Ondernemen en stadsmarketing 
van stad Antwerpen.   

De respondenten waren tussen de 19 en 68 jaar oud en 54% waren vrouwen. De meeste deelnemers 
aan de bevraging hadden roots in Marokko, Afghanistan, Indië, Rusland, Bulgarije, Roemenië, 
Polen, Pakistan, Iran en Irak (top 10 herkomstlanden in volgorde van meest naar minst 
voorkomend).  

 

4. De gesprekken van Samenlevingsopbouw 
 

Vanaf de start van de eerste lockdown hebben de opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw hun 
werk verder gezet in de wijken. De focus lag hierbij op twee doelstellingen: mensen informeren en 

contact houden door outreachend te werken, door vrijwilligers te bellen en appen, door 

stoepbezoekjes te doen, de vinger aan de pols te houden bij maatschappelijk kwetsbare groepen.   

Aangezien de realiteit van Antwerpen superdivers(-talig) is, zette Samenlevingsopbouw zijn 

communicatiemiddelen ook op die manier in. Opbouwwerkers stuurden Whatsapp-berichten naar 

mensen in de wijken met meertalige informatie over corona en de maatregelen, alsook over aanbod 

en informatie dat op hun noden inspeelt. Door het divers(-talig) personeelsbestand konden 

verschillende collega’s de straat op om mensen aan te spreken, te sensibiliseren, en informatie te 

geven over corona in de eigen taal. 

Samenlevingsopbouw volgde op waar de grootste problemen zaten, signaleerde dit aan het beleid 

en zocht samen naar oplossingen. Ook de eigen werkingen werden waar mogelijk aangepast om 
tegemoet te komen aan de grootste behoeften van deze groepen. We legden al snel de klemtoon op 

maatschappelijke hulp- en dienstverlening, waardoor we veel mensen met een hulpvraag zagen 

komen.  

De noden die door Samenlevingsopbouw geformuleerd worden,  komen voor de eerste lockdown in 

maart vooral van vrijwilligers en deelnemers met wie er veelvuldig contact was. Vanaf mei, bij het 

heropstarten van fysiek contact, komen de signalen vooral van mensen die met een hulpvraag tot 

het buurtwerk komen en dus problemen ervaren in hun huidige situatie. De methode is niet 

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar is wel een thermometer: hoe gaat het met mensen 

(in een maatschappelijk kwetsbare positie), hoe voelen ze zich, welke problemen ervaren ze? Dit zijn 

mensen die via klassieke bevragingen moeilijk te bereiken zijn, maar waarvan het belangrijk is om 

hun stem mee te nemen. 
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5. Het onderzoek over de coronacommunicatie van Stad Antwerpen door IPSOS 
 

Uit het onderzoek van Atlas en uit de Antwerpse monitor hebben we cijfers over hoe inwoners zich 
informeren en of ze zich voldoende geïnformeerd voelen. Om diepgaande inzichten te krijgen in hoe 
mensen de boodschappen en communicatie interpreteren en percipiëren, en in welke mate ze 
motiveert tot het stellen van het gewenste gedrag (opvolgen coronamaatregelen), heeft de stad 
Antwerpen een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren door het extern onderzoeksbureau Ipsos.  

Om via dit onderzoek ook zicht te krijgen op de mening van de minder taalvaardigen en 
anderstaligen in Antwerpen, werd hier aandacht aan besteed in het definiëren van de te bevragen 
doelgroepen. Zo werden er door Ipsos diepte-interviews gevoerd bij 40 Antwerpenaren uit de 
volgende 5 segmenten: 

 Antwerpenaars zonder migratieachtergrond die laaggeletterd zijn  

 Antwerpenaars met migratieachtergrond met een zeer beperkte kennis van het Nederlands* 

 Antwerpenaars met migratieachtergrond met basiskennis van het Nederlands*  

 Antwerpenaars met migratieachtergrond met moedertaalniveau Nederlands  

 Antwerpenaars zonder migratieachtergrond met moedertaalniveau Nederlands  

* Laaggeletterde of analfabete anderstaligen werden niet bevraagd in segmenten 2 of 3  en maken 
dus geen deel uit van dit onderzoek. De reden hiervoor is dat het voor Ipsos te moeilijk is om met 
deze doelgroep diepte-interviews over communicatie te voeren.    

Per segment werden 8 respondenten geïnterviewd. Wat betreft migratieachtergrond werd zo divers 
mogelijk gerekruteerd. De groep laaggeletterden werd gerekruteerd door Open School. Atlas zorgde 
voor de rekrutering van 2 van de 3 groepen mensen met migratieachtergrond en voor het inzetten 
van tolken waar nodig. 

Het veldwerk van dit onderzoek liep van 26 oktober tot 19 november 2020. 
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Deel 2: de belangrijkste bevindingen over de impact van corona op 
het welbevinden van de Antwerpenaar  
 

1. Algemeen welbevinden van de Antwerpenaar 

 

1.1 Gevoelens van welbevinden  

  
Voor het algemene geluksgevoel kijken we naar één van de vaste vragen in de Antwerpse Monitor 
die peilt naar in welke mate men zich in het algemeen gelukkig voelt. We zien geen specifieke 
impact van corona. Doorheen de verschillende AMON-bevragingen zien we wel wat schommelingen, 
maar de resultaten voor de periode midden mei-juni 2020 zijn bijvoorbeeld zeer vergelijkbaar met de 
resultaten van begin 2020 toen er van corona nog niet echt sprake was.  

 
Over het algemeen genomen, kan je zeggen hoe gelukkig je bent? – AMON  

 

*De nummers onder de balken geven de nummer van de golf van de Antwerpse monitor weer: 1901 verwijst naar golf 1 van 2019, enzovoort.  

 

Vanaf golf 3 van 2020 werd een vragenbatterij opgenomen van het Center for Epidemiological 
Studies Depression Scale (CES-D). Deze peilt naar de beleving van de afgelopen week en biedt ons 
de mogelijkheid te vergelijken met cijfers uit de Stadsmonitor5 van 2017. Naast de 8 vaste items uit 
de vragenbatterij werd, net zoals in de stadsmonitor, ook gepeild naar de mate van gestresseerd 
zijn. Voor een aantal items uit die schaal zien we een verschuiving waarbij de Antwerpenaar sinds 
golf 3 van 2020 wat minder vaak voor de meer positieve optie kiest dan in 2017, maar de 
verschuiving is nooit echt groot.  

 
 
 
 

                                                           
5 De Stadsmonitor is een bevraging die door Vlaanderen om de 3 jaar wordt uitgevoerd in de Vlaamse steden 
en gemeenten. 
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CES-D Vergelijking AMON 2020 en Stadsmonitor 2017 (1) 

 

 
CES-D Vergelijking AMON 2020 en Stadsmonitor 2017 (2) 
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CES-D Vergelijking AMON 2020 en Stadsmonitor 2017 (3) 

 

 

Bekijken we de cijfers van de CES-D items per leeftijdsgroep dan zien we wel duidelijke impact, 
vermoedelijk te wijten aan corona, en dit vooral voor de jongste Antwerpenaars (16-24-jarigen). 
Voornamelijk in AMON-golf 3 (periode april – midden mei) zien we dat de jongste Antwerpenaars 
negatiever antwoorden, zowel in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen en ook in vergelijking 
met de cijfers voor dezelfde leeftijdsgroep in 2017.  

Bijvoorbeeld voor het item ‘had je het gevoel dat je moeilijk op gang komen in de voorbije week’ 
vonden we in golf 3 dat 18,5% van de 16-24-jarigen koos voor het antwoord ‘altijd of bijna altijd’, 
terwijl dit voor de andere leeftijdsgroepen telkens lager dan 5% lag. In 2017 lag dit aandeel bij de 
16-24-jarigen ook onder de 5%, meer specifiek op 2,4%.  

 
 
 
CES-D Op gang komen – leeftijd per golf – AMON 2020 
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CES-D Op gang komen – leeftijd – Stadsmonitor 2017 

 

 

Een tweede voorbeeld zien we bij het item ‘voelde je je eenzaam de voorbije week’. Voor dit item 
geeft in golf 3 29,7% van de 16-24-jarigen aan dat ze zich vaak of (bijna) altijd eenzaam hebben 
gevoeld. Voor de andere leeftijdsgroepen ligt dit lager dan 10%. In 2017 gaf 14,5% van de jongste 
Antwerpenaars dit aan. Over de golven van 2020 heen, zien we hier wel een afname. 

 

CES-D Voelde je je eenzaam – leeftijd per golf – AMON 2020 
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CES-D Voelde je je eenzaam – leeftijd – Stadsmonitor 2017 

 
 
 

Bevindingen ITG: 

Vele deelnemers van de kwalitatieve studie rapporteerden psychologische gevolgen van COVID-19 
en de controlemaatregelen: angst voor besmetting met het virus leidde bij sommige mensen tot een 
sterker isolement dan nodig was. Sommigen ervoeren een verhoogde angst om geïnfecteerd te 
raken; anderen vooral om een boete - die ze niet zouden kunnen betalen - te krijgen. Voor sommigen 
ging dit ook gepaard met chronische stress als gevolg van een onzekere toekomst. Enkele 
deelnemers rapporteerden dat de spanningen binnen gezinnen toenamen en dat hun zorgen over 
het welzijn van hun kinderen hen een hoge mate van stress bezorgden. Daarnaast was er ook sprake 
van angst voor stigmatisering. Sommigen vreesden dat ze met de vinger zouden worden gewezen, 
omdat ze al eerder stigmatiserende ervaringen met hiv of ebola hadden meegemaakt. 

“Ik ken mensen die in twee en halve maand geen één keer zijn buitengegaan. Die durven niet 
buiten gaan die mensen. En het zijn geen oude mensen he. Het zijn volwassen mensen maar niet 
ouder als 40. Die mensen zijn constant binnen, die zijn zelf tegen dat hun kinderen naar school 

gaan of wat dan ook. [vraag of het over Turkse mensen gaat]. Nee, Turkse mensen, Turkse mensen. 
Het zijn mensen die we kennen. En het is niet 1 geval, nee, het zijn er heel veel” 

“Ik denk dat het economisch is, het gaat ook over lichamelijke gezondheid en zorgen om het 
welzijn, dan zou ik zeggen emotioneel ... mensen werden echt gefrustreerd met deze hele zaak in 
het algemeen, weet je, van het niet kunnen zien van geliefden, om niet te kunnen gaan werken, 

om vrij te kunnen bewegen, ... al deze dingen, kan je groeperen in emotionele frustratie en 
algemene angst over deze hele stand van zaken …” 

“Vergeet niet, we wonen in een area met veel sociale woningen en appartementen. En er zijn heel 
veel grote families tussen ons. Met vier, vijf, zes kinderen. De ruimte, die appartementen zijn ook 
geen paleizen. De grote miserie was de school, de kleuterscholen, alles moest online, soms maar 

één computer per familie, veel ruzie en geweld. Dat was iets. Dat was heftig (…)Ik zal het nog eens, 
in geval van als er ooit een tweede piek komt, gewoon denken aan de mensen die heel klein 

wonen. Een alternatief, dat die mensen op adem kunnen komen, dat die frustraties.. Want wat 
maakt de maatschappij? Ook die kleine mensen hé. Ook die kleine, toekomstige jongeren die ik nu 
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gefrustreerd en angstig zie, dat zelfvertrouwen en die uitstraling is weg. En dan denk ik, wat gaat 
die worden over twintig jaar? Leeg hé, dat komt door de angst” 

 

Bevindingen Samenlevingsopbouw:  

De buurtwerken van Samenlevingsopbouw werden al langer geconfronteerd met eenzaamheid. 

Mensen konden er een netwerk uitbouwen, buren leren kennen, een praatje doen of gewoon 

luisteren naar anderen die praten. 

Deze functie valt nu (grotendeels) weg. Soms zijn onze telefoontjes het enige contact dat mensen 
hebben. Opbouwwerkers geven ook aan dat ze niet meer met iedereen contact kunnen houden en 

mensen uit het oog verliezen. Ze merken dat introverte mensen zich in het introvert zijn keren en 

hun sociale competenties verliezen.  

De veerkracht daalt ook. Het voortdurend veranderen van de maatregelen vraagt veel flexibiliteit 
van mensen om daarmee om te gaan. In het bijzonder voor wie ook vóór corona al in een 

overlevingsmodus zat.  

Toen na de eerste lockdownperiode duidelijk bleek dat het geen tijdelijke situatie was, maar dat we 
een lange periode ‘con corona’ zouden zijn, kwamen de psychische problemen sterker naar boven. 

Doorheen het najaar groeide dit nog.  

 Mensen die aangeven geen honger meer te hebben door depressieve gevoelens.  

 Nood om te kunnen babbelen, al dan niet met anderen. Nood om anderen te zien en horen 

vertellen.   

 Mensen die niet uit huis durven komen, die schrik hebben.  

 Mensen zijn vooruitzichten kwijt, situaties die voor corona al zorgwekkend waren, gaan er nog 

op achteruit.  

 

Door de ontoegankelijkheid van gepaste hulp- en dienstverlening, het niet tijdig ontvangen van 

uitkeringen, stijgt het stressniveau bij mensen. Mensen hebben noodgedwongen hulp moeten 

uitstellen, waardoor de problematiek gestegen is. Wat begint bij een formulier dat niet helemaal 

begrepen wordt, eindigt nu al sneller bij een deurwaarder om schulden op te eisen. Mensen raken 

veel sneller gefrustreerd en boos. Ze hebben het idee de hele tijd van het kastje naar de muur 

gestuurd te worden en tegelijk nergens geholpen te worden. Dit uit zich soms in agressie. Zowel 

naar de buitenwereld toe als binnenskamers. 
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1.2 Impact van corona op sociale contacten 
 

In de periode april-midden mei 2020 gaf 4% van de Antwerpenaars aan met niemand persoonlijk 
contact gehad te hebben. Daarnaast gaf 2% aan geen contact via telefoon of videocall gehad te 
hebben.  

Persoonlijk contact en contact via telefoon of videocall – golf 3 - AMON 

 

 

We zagen geen verschillen in deze cijfers naar leeftijd. Van de Antwerpenaars die thuis enkel 
Nederlands spreken geeft 2,4% aan dat ze sinds 14 maart met niemand nog persoonlijk contact 
hadden, terwijl dit voor de Antwerpenaars die thuis een andere taal spreken (al dan niet in 
combinatie met het Nederlands) duidelijk hoger ligt op 9,7%.  

Vanaf golf 4 werd de vraag over sociale contacten aangepast. Zo werd in de vragenlijst van midden 
mei tot midden augustus gevraagd aan te geven of men meer of minder contact had met bepaalde 
significant others in vergelijking met de periode vóór 14 maart. Meer dan de helft van de 
Antwerpenaars geeft aan voornamelijk meer contact gehad te hebben met thuiswonende kinderen 
in vergelijking met de periode voor corona. Ook voor contact met de partner wordt vaak aangegeven 
dat men meer contact had. Voor alle andere groepen (buren, vrienden, kennissen…) geeft men 
voornamelijk aan dat men minder contact had. 

 

  



20 
 

Meer of minder contact (persoonlijk of telefoon/videocall) – golf 4 en 5 - AMON 

 

 

 

Bevindingen ITG: 

De lockdown en de bijhorende fysieke afstandsmaatregelen hadden voor alle deelnemers een groot 

negatief effect op sociale contacten. Mensen voelden zich sociaal losgekoppeld van hun 

gemeenschappen die als bronnen van sociale, emotionele en spirituele steun ervaren worden. Zo 

werd het sluiten van ontmoetingsplekken (zoals cafés en winkels) als mentaal zwaar ervaren. 

Behalve sociale activiteiten werden ook veel noodzakelijke diensten gesloten tijdens de eerste 

lockdown, waardoor sommigen geen uitkering of belangrijke dienstverlening konden krijgen (denk 

hierbij aan OCMW’s of immigratiediensten). 

“Mensen kijken uit naar de volgende beslissingen van de veiligheidsraad: mensen willen terug naar 
hun normale leven. Meestal is het die driehoek: moskees, café en winkels. Winkels zijn nu open, 
maar als één van die drie nog gesloten is, dat speelt geen rol of de andere open zijn of niet. Die 
driehoek samen moet volledig zijn. Veel allochtonen leven ook van de horeca, ze hebben een 

restaurant of snackbar. Nu hebben we één hoek van de driehoek, nu kijken de mensen uit naar de 
andere twee hoeken. Als die driehoek compleet is, dan is het leven terug, ja.” 

Voor religieuze gemeenschappen leidde vooral de sluiting van kerken, moskeeën en synagogen tot 
sociaal isolement.  
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“We zijn volledig losgekoppeld. Ons belangrijkste sociale netwerk is de kerk, maar we kunnen er 
niet meer naartoe... dit heeft geleid tot volledige isolatie... het is veel meer het effect van de 

lockdown dan het virus dat veel schade veroorzaakt" 

De uitbraak van de pandemie vormde een unieke uitdaging voor de religieuze beleving van vele 
gelovige mensen, wat in ons onderzoek binnen de conservatieve  Joods-Orthodoxe gemeenschappen 
in het bijzonder heel duidelijk werd. De sluiting van de synagogen als onderdeel van de nationale 
controlemaatregelen werd binnen deze gemeenschappen als een bijzonder impactvolle gebeurtenis 
beleefd. De synagogen nemen immers een bijzonder belangrijke positie in binnen orthodox-joodse 
gemeenschappen, en fungeren als het ware als epicentrum van het religieuze en sociale leven. 

"Het [sluiten van de synagoge] voelt alsof er iets ontbreekt, ja... In de eerste plaats vanwege de 
sociale aspecten. Ik ontmoet er elke dag vrienden. We ontbijten samen, drinken koffie voor of na 

het bidden en bestuderen de Talmoed. Natuurlijk voelt het alsof er iets ontbreekt... als je niet kunt 
doen wat je al drie keer per dag doet voor je hele leven." 

De sluiting van de synagogen en andere gebedshuizen vormde echter ook een aanleiding voor de 
gemeenschappen om het religieuze leven op een creatieve manier op afstand te organiseren, bv. via 

streaming op sociale media.  In de Joodse gemeenschappen waren honderden mensen samen aan 

het bidden van op hun balkon, en wensten elkaar sterkte toe om goed door de crisis te komen.  

 

Bevindingen Samenlevingsopbouw:  

Het voortdurend inperken van de sociale contacten weegt zwaar door in de wijken waar 

Samenlevingsopbouw actief is. Er is een meer gespannen sfeer: opbouwwerkers merken dat er een 

grotere financiële druk ontstaat en dat ouders, jongeren, kinderen ook thuis onder constante 

spanning staan. Zeker daar waar mensen op een kleine oppervlakte wonen en zich niet of moeilijk 
kunnen afsluiten van huisgenoten.   

Op straat merken opbouwwerkers dat mensen minder openstaan voor een gesprek en sneller een 

negatieve toon aannemen.  

Waar de activiteiten in het buurtwerk in andere omstandigheden helpen om het bestaan wat 

luchtiger te maken, lijkt het momenteel enkel zwaar te zijn. Alles wordt emotioneel beladen.   

 

1.3 Hoeveel zorgen maakt men zich over corona en welke verandering in welbevinden 
merkt men zelf?  
 

In de Antwerpse monitor werd aan de Antwerpenaars gevraagd hoeveel zorgen ze zich maken voor 
de gevolgen die het coronavirus kan hebben voor hen zelf, voor hun vrienden en familie, en voor de 
samenleving.   

● De mate waarin de Antwerpenaars zich zorgen maakten voor zichzelf nam toe doorheen de 
coronaperiode. In AMON-golf 3 (april – midden mei) gaf zo’n 44% aan zich eerder of zeker 
wel zorgen te maken voor zichzelf. In golf 5 (juli – midden augustus) was dit gestegen tot 
net geen 50%.  

● In alle drie de AMON-golven gaf telkens zo’n 3 op 4 Antwerpenaars aan zich eerder of zeker 
wel zorgen te maken voor vrienden of familie. Dit cijfer ligt duidelijk hoger dan de mate 
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waarin men zich zorgen maakt voor zichzelf. Ook hier zien we een verschuiving in golf 5 waar 
ze vaker voor de optie ‘zeker wel’ kiezen.  

● Zo’n 8 op 10 Antwerpenaars geeft aan zich eerder of zeker wel zorgen te maken voor de 
samenleving en dit blijft constant doorheen de verschillende AMON-golven. 

 

Zorgen voor mezelf - AMON 

 

 

Zorgen voor vrienden of familie - AMON 
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Zorgen voor samenleving – AMON  

 

 

Een andere vragenblok in de Antwerpse monitor ging na in welke mate de situatie met het 
coronavirus en de quarantaine een impact heeft gehad op het gevoelsleven van de respondent. 
Concreet was de vraagstelling ‘Heeft het coronavirus en de quarantaine veranderd hoe jij je voelt?’.  

Het vragenblok focust op vijf negatieve aspecten van het emotioneel leven (bang zijn, eenzaam 
voelen, stress hebben, slecht slapen en depressief voelen). Respondenten konden aangeven of ze dit 
sowieso niet hebben, minder ervaren hebben, evenveel of meer. In de bespreking kijken we vooral 
naar de groep die aangeeft meer last te hebben ondervonden. Dit neemt niet weg dat er bijvoorbeeld 
telkens ook een groep van mensen is die aangeeft minder last te hebben ondervonden. 

● Voor alle vijf aspecten zien we geen significante verschuiving doorheen de golven. De 
verschillen die je in de grafiek ziet, zijn dus niet significant. 

● Voor bang zijn, eenzaam voelen en stress hebben geeft 1 op 4 tot 1 op 3 Antwerpenaars aan 
dat ze dit meer hebben omwille van corona en de quarantaine.  

● Doorheen de golven geeft tot 1 op 4 van de Antwerpenaars aan dat ze meer last hebben van 
slecht slapen.  

● Zo’n 15-19% geeft aan dat ze zich meer depressief voelen omwille van corona en de 
quarantaine. 
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Heeft het coronavirus en de quarantaine veranderd hoe jij je voelt? - AMON 

 

Heeft het coronavirus en de quarantaine veranderd hoe jij je voelt? - AMON 

 

 

Net zoals bij het algemeen welbevinden vinden we leeftijdsverschillen en zijn het vooral de jongste 
Antwerpenaars die wat meer problemen rapporteren.  

Zo is bijvoorbeeld zich eenzaam voelen vooral een zaak van de jongste leeftijdsgroep.  

● In golf 3 (april – midden mei) zegt 15% van de 16-24-jarigen dit niet te hebben. Voor de 25-
39-jarigen gaat dit al om 4 op 10 terwijl voor de oudere leeftijdsgroepen bijna 6 op 10 
aangeeft dit niet te hebben.  

● Tegelijkertijd geeft in golf 3 6 op 10 van de 16-24-jarigen door corona en de quarantaine 
(lockdown) zich meer eenzaam te voelen en daalt dit aandeel met de leeftijd.  

● In golf 4 (midden mei – juni) zijn de vastgestelde verschillen tussen de leeftijdsgroepen niet 
significant, maar in golf 5 (juli – midden augustus) duikt terug hetzelfde patroon op als in 
golf 3 met zeer vergelijkbare cijfers. 
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Verandering in welbevinden: eenzaam voelen – leeftijd per golf – AMON 

 

 

Bevindingen Samenlevingsopbouw: 

Tijdens de eerste lockdown in maart gaven jongeren aan disproportioneel vaak controles en boetes 
te krijgen. Er zijn verschillende cases waarbij boetes volgden wanneer jongeren zich wel aan de 
regels houden. Een voorbeeld: een jongere rijdt alleen op zijn fiets in zijn wijk en wordt beboet door 
een agent die hem vertelt dat hij binnen moet zitten.  

Er is veel controle in de kwetsbare wijken en daar worden gezinnen/personen met een 
migratieachtergrond ook geviseerd. Opbouwwerkers getuigen dat zij op hun vrije dag met hun 
kinderen een wandeling maken in de wijk en dat zij, samen met andere gezinnen met 
migratieachtergrond aangesproken worden door de politie om naar huis te gaan, terwijl de witte 
gezinnen niet aangesproken worden door de politie.  

De controle doet zich in andere wijken veel minder voor, jongeren zien dit zelf en ook professionele 
werkers bevestigen dit. Dit wordt ervaren als pestgedrag, maar is voor sommige jongeren ook een 
bevestiging van bepaalde complottheorieën: “als het echt zo erg zou zijn, zou men in alle wijken 
even streng zijn”.   

Tijdens de zomer werd door de stad Antwerpen extra geïnvesteerd in activiteiten voor jongeren. 
Tijdens de heropflakkering werden de meeste van deze activiteiten echter geannuleerd. Ook daarna 
zijn de meeste activiteiten voor +12-jarigen stopgezet. Ze konden op dat moment nergens terecht.  

Corona verkleint de publieke ruimte voor gezinnen met kleine woon- en leefoppervlakten en deze 
jongeren ervaren hun eigen (t)huis soms als onveilig door de toenemende spanning en conflict. 
Tegelijk voelen ze zich niet welkom op straat. De eerdere ervaring van toegenomen patrouilles, 
maakt dat ze zich geviseerd voelen. Deze isolatie en een moeilijke thuissituatie weegt op het mentale 
welzijn van kinderen en jongeren. Zij voelen zich vergeten.  
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Daarnaast stelden we in de Antwerpse monitor ook de vraag hoe moeilijk de veranderingen door 
het coronavirus en de coronamaatregelen waren.  

● Iets meer dan 40% zegt dat de veranderingen (eerder of helemaal) niet moeilijk waren, maar 
voor bijna 40% van de respondenten waren ze (eerder wel of heel) moeilijk. 

● De verschillen tussen de golven zijn niet significant. 
● We zien ook geen significante verschillen naar leeftijdsgroep. 
● Respondenten met andere thuistaal gaven in golf 3 en 4 vaker aan het moeilijk te hebben 

met de veranderingen. In golf 5 is er geen significant verschil meer. 

 

Hoe moeilijk waren de veranderingen door het coronavirus en de quarantaine voor jou? – AMON 

 

Ongeveer 5% van de respondenten geeft aan psychologische hulp te hebben gezocht om om te gaan 
met corona en de quarantaine. Ongeveer twee op drie van hen kreeg al psychologische hulp 
voordien. Daarnaast geeft 3 à 4% aan dat ze eigenlijk wel psychologische hulp konden gebruiken, 
maar niet wisten waar ze terecht konden.  

 

Bevindingen Samenlevingsopbouw: 

Ook Samenlevingsopbouw krijgt meer vragen over psychische begeleiding. Naarmate de coronacrisis 
vordert, nemen deze vragen toe. Lange wachtlijsten en hoge kosten maakt dat doorverwijzing niet 
evident is.  

Voor anderstaligen zijn er bemoedigende initiatieven opgezet (bv. Solentra), maar het blijft 
belangrijk dat ook zij zich kunnen uitdrukken in een taal waarin ze over hun problemen kunnen 
spreken.  

 

1.4 Analyses UAntwerpen, leerstoel Public Mental Health  
 

De onderzoekers vergeleken de depressiescores in het voorjaar van 2020 met eerdere metingen van 
de Stadsmonitor van 2017 (ook toen werd gebruik gemaakt van de CES-D).  
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De Stadsmonitor hanteerde om pragmatische redenen een categorische opdeling van de CES-D8 
scores. De antwoorden van de afzonderlijke items van de vraag worden gescoord van 1 tot 4, en op 
basis van de gemiddelde itemscores worden mensen ingedeeld in drie categorieën:  

● Lage frequentie depressieve klachten (gemiddelde score tussen 1 en 1,50)  
● Matige frequentie depressieve klachten (gemiddelde score tussen 1,51 en 2,25) 
● Hoge frequentie depressieve klachten (gemiddelde score tussen 2,26 en 4) 

Als men naar de categorische indeling van depressieve klachten kijkt, is er een lichte stijging in het 
aandeel Antwerpenaren met een matige of hoge frequentie van depressieve klachten t.o.v. de 
bevraging in 2017. In 2020 heeft 35% van de deelnemers een lage frequentie van depressieve 
klachten, 48% een matige frequentie en 17% een hoge frequentie van depressieve klachten. In 2017 
had 39% van de Antwerpenaren een lage frequentie van depressieve klachten, 45% een matige 
frequentie en 16% een hoge frequentie van depressieve klachten. 

Een meer diepgaande analyse werd opgezet om te kijken welke groepen het meest kwetsbaar waren 
voor depressieve klachten tijdens deze meetperiode (en mogelijk meer aandacht behoeven bij latere 
periodes). Een lagere leeftijd, vrouwelijk geslacht, werkloosheid, kortgeschoold of 
middengeschoold zijn, een laag fysiek activiteitenniveau hebben en tot een risicogroep behoren, 
zijn voorspellend voor een hogere frequentie van depressieve klachten. Student-zijn, 
gepensioneerd zijn en een andere thuistaal hebben, zijn daarentegen niet significant voorspellend 
voor een hogere frequentie van depressieve klachten. 

Hoewel depressieve klachten onder de Antwerpenaars tijdens de coronapandemie enigszins 
gestegen lijken in vergelijking met 2017, is het belangrijk om bij de interpretatie van deze 
bevindingen rekening te houden met volgende punten. Ten eerste is het is moeilijk te achterhalen 
in hoeverre de beschreven stijging te wijten is aan de coronapandemie. De uitbraak van het 
coronavirus en de bijhorende maatregelen hebben ongetwijfeld een impact gehad op het mentale 
welzijn van de bevolking, zoals ook de eerder beschreven beschrijvende analyses aantonen, maar op 
drie jaar tijd kunnen verschillende factoren het mentale welzijn beïnvloeden. Ten tweede is de 
vergelijking niet gebaseerd op longitudinaal onderzoek waarbij men dezelfde personen bevraagt 
doorheen de tijd. Om deze reden kan er geen uitspraak gedaan worden over causaliteit. Ten derde 
is het onduidelijk hoe valide de categoriale indeling van depressieve klachten is, die voor het eerst 
gebruikt werd bij de Stadsmonitor. 

Ondanks deze kanttekeningen, kan men besluiten dat het niveau van depressieve klachten wat 
hoger lag tijdens de coronapandemie. De stijging van depressieve klachten is het meest 
uitgesproken voor jonge mensen, en in het bijzonder voor jonge vrouwen. Zoals men kan 
verwachten, zijn depressieve klachten meer aanwezig bij kwetsbare groepen zoals werklozen en 
laaggeschoolden.  

Daarnaast hebben mensen behorend tot een risicogroep voor COVID-19 ook een verhoogde 
frequentie van depressieve klachten. 

Een interessante bevinding is verder dat het niveau van depressieve klachten samenhangt met 
iemands fysieke activiteitenniveau. Dit wil zeggen dat wie regelmatig gaat wandelen, fietsen of 
sporten minder depressieve klachten rapporteert.  

Tot slot is het opmerkelijk dat de frequentie van depressieve klachten ongeveer gelijk bleef in de 
periode van april tot en met augustus 2020, en er dus geen sterk effect van het begin en einde van 
de lockdown te merken is. 

Of deze trend zich verder zet, zullen we in 2021 kunnen rapporteren op basis van de data van de 
volgende golven van 2020. Ondertussen kwamen er immers, na een tijdelijke versoepeling van de 
maatregelen tijdens de zomermaanden, opnieuw verstrengingen in september-oktober en een quasi-
lockdown in de maanden november en december. De analyses op de recentste data zullen aangeven 
in welke mate deze verstrengingen een impact hadden op het welbevinden van de mensen. 
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Bevindingen ITG: 

Mensen uit etnische gemeenschappen of met een migratieachtergrond zijn vaker sociaal-
economisch kwetsbaar in een stedelijke omgeving zoals Antwerpen. Bepaalde buurten (bv. 
Borgerhout, Antwerpen Noord) werden hard getroffen, vooral wanneer de cijfers omtrent nieuwe 
besmettingen opnieuw toenamen tijdens de zomermaanden. Tegelijkertijd zijn dit de wijken met een 
zeer hoge bevolkingsdichtheid. Sociaal-economisch kwetsbare gemeenschappen wonen vaak in 
multi-generationele gezinnen in kleine huizen. Een dergelijke omgeving verergerde naar verluid de 
beleving van de lockdown-maatregelen.  

"Sommige grote gezinnen met 7 of 8 gezinsleden van 6 jaar oud ... sommigen wonen samen in één 
kamer eh, en sommigen wonen in één slaapkamer, dus het is erg druk ... en het is ook moeilijk om 

het te controleren, het kind gaat ergens heen, en de vader gaat ergens heen, en de moeder kan 
ergens heen ... als er iets zou gebeuren, dan zal iedereen ziek zijn, ... dus dat is ook een van de 

angsten ... en er zijn ook mensen die het doelwit zijn, die het doelwit zijn, hé” 

“Ze kunnen geen afstand houden, ...ze wonen in appartementen van twee kamers... het zijn 
meestal grote gezinnen van zes, zeven personen, minimaal zes zeven personen, en dat is een klein 

gezin, soms zijn het tien kinderen alleen, en de twee ouders, hoe is het mogelijk om afstand te 
houden?” 

Vaak was het niet toegestaan om buiten in groepsverband te zijn, waardoor het voor grotere 
gezinnen moeilijker werd om zich aan deze regels te houden. Sommigen waren bang dat deze als 
samenscholingen zouden worden beschouwd terwijl ze enkel met huisgenoten naar buiten gingen. 

"Ik ben een vader van dertien kinderen. We zitten allemaal opgesloten, we kunnen niet eens naar 
het park omdat mijn auto maar zeven zitplaatsen heeft. Zelfs als we wel naar buiten gaan, zie ik 
andere mensen naar ons kijken, 'neemt hij zoveel mensen mee', maar ze begrijpen het niet, ze 

maken allemaal deel uit van mijn familie!” 

Gezinnen met schoolgaande kinderen meldden veel problemen met online onderwijs: ze hadden 
geen of niet genoeg computer(s) voor elk kind, of hadden geen (of onvoldoende) internetverbinding. 
Ouders ondervonden ook moeilijkheden om hun kind(eren) te helpen met schoolopdrachten (door 
taal, onderwijsniveau of gebrek aan ervaring met het Belgische schoolsysteem) waardoor de 
onderwijskloof groter werd.  

 

Bevindingen Samenlevingsopbouw:  

Het belang van voldoende publieke ruimte is duidelijk geworden het afgelopen jaar. In de 

maatschappelijk kwetsbare wijken waarin Samenlevingsopbouw werkt, zien we dat wie naar buiten 

gaat, terecht komt in de drukte op pleintjes en in straten. De weinige publieke ruimte die er is, was 

verzadigd. In deze wijken is er een hogere bevolkingsdichtheid dan gemiddeld in de stad.  

·            In Deurne-Noord gaat het om 11.953 pers/km2; 

·            in Antwerpen-Noord om 12.671 pers/km2  (wijk Stuivenberg bijna 16.000 pers/km2);  

·            in Borgerhout intra-muros om 14.000 pers/km2   

·            en op het Kiel om 15.034 pers/km2.   

Het is niet verwonderlijk dat corona tijdens de zomer vooral verspreid werd in deze dichtbevolkte 

wijken. Het is er moeilijker om afstand te houden, verschillende generaties leven er dicht bijeen. 

Door het ontbreken van een tuin, zijn mensen genoodzaakt om buiten te komen op de beperkte 

publieke ruimte.     
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In deze wijken treffen we ook een jonge bevolking: ongeveer een derde is jonger dan 18 jaar. Voor 

hen is het belangrijk dat zij buiten kunnen spelen, maar ook in deze wijken, moeten zij hun plek met 

opvallend veel leeftijdsgenoten delen.   

De jeugddichtheid in Borgerhout intra-muros (het aantal officieel ingeschreven jongeren tussen 0 en 

17-jarigen gedeeld door de totale oppervlakte van het gebied) bedraagt 3.938. Voor de stad 

Antwerpen is dat 588.    

Voor het Kiel loopt dit op tot 4.644, in Deurne-Noord is dat 3.525 en in Antwerpen-Noord 3.124.    
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2. Impact van corona op gedrag 
 

Hoe gaat de Antwerpenaar om met de coronacrisis en de maatregelen? En hoe heeft men zijn gedrag 
aangepast? Om dit na te gaan, werden 2 vragen in de Antwerpse monitor opgenomen. 

 

2.1 Wat heb je de laatste weken anders gedaan door het coronavirus? 
 

Algemeen: 

● De grootste gerapporteerde gedragsverandering betreft het handen wassen waar in alle drie 
de golven meer dan 4 op 5 Antwerpenaars aangeeft dit vaker te doen dan voor het 
coronavirus.  

● In golf 3 (april – midden mei) gaf 3 op 4 van de Antwerpenaars aan dat ze enkel buiten 
kwamen voor wat echt nodig was. In golf 4 (midden mei – juni) en golf 5 (juli – midden 
augustus) is dit gedaald naar iets minder dan 6 op 10.  

● Een ander veel gekozen antwoord is dat men regelmatig is gaan fietsen of wandelen. In elke 
golf geeft ongeveer 6 op 10 aan dat ze dit gedaan hebben.  

● Een aspect met een duidelijke verschuiving tussen de golven is het dragen van extra 
bescherming in het openbaar (bijv. gezichtsmasker en handschoenen). In golf 3 gaf iets 
meer dan 2 op 10 aan dat ze dit doen. In golf 4 was dit al toegenomen tot zo’n 4 op 10, waar 
dit voor golf 5 nog verder gestegen is naar meer dan 6 op 10.  

● Slechts een kleine groep van Antwerpenaars aangeeft een voorraad aan levensmiddelen te 
hebben aangelegd. Zo’n 6 tot 8% kruist deze antwoordoptie aan.  

● Waar in de eerst golf 5, 6% aangeeft niet meer buiten te komen, is dit in golf 4 en golf 5 
gehalveerd naar 2 à 3%. 
 

Wat heb je de laatste weken anders gedaan door het coronavirus – AMON (1) 
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Wat heb je de laatste weken anders gedaan door het coronavirus – AMON (2) 

 

 

Globaal genomen zien we een gelijkaardig resultaat voor Antwerpenaars die thuis enkel Nederlands 
spreken en Antwerpenaars die thuis een andere taal spreken, al dan niet in combinatie met het 
Nederlands. Toch zijn er ook een aantal in het oog springende verschillen.  

● Zo zijn de Antwerpenaars die thuis een andere taal spreken, al dan niet in combinatie met 
het Nederlands, sneller extra bescherming in het openbaar gaan dragen. In golf 3 (april – 
midden mei) gaf zo’n derde van hen aan dat ze dit deden, terwijl dit voor de Antwerpenaars 
die thuis enkel Nederlands spreken ongeveer 1 op 6 was. In golf 5 (juli – midden augustus) 
zien we dat dit verschil volledig verdwenen is en ligt het voor beide groepen op 6 op 10.  

● Ook blijft een groter deel van de Antwerpenaars die thuis een andere taal spreken enkel 
buiten te komen voor wat echt nodig is. In golf 3 gaf in beide taalgroepen 3 op 4 aan dit te 
doen. Bij de Antwerpenaars die thuis enkel Nederlands spreken daalde dit reeds onmiddellijk 
in golf 4 (midden mei – juni) naar iets meer dan de helft, terwijl dit voor de andere taalgroep 
op zo’n 7 op 10 bleef. In golf 5 daalt het voor deze laatste groep nog wat verder, maar blijft 
het toch hoger dan voor de Antwerpenaars die thuis enkel Nederlands spreken. 

Verder zien we geen noemenswaardige verschillen qua leeftijd tussen de verschillende gedragingen, 
tenzij een aantal zaken die te maken hebben met de specifieke leeftijdsfase of gezinssituatie (bv. 65+ 
kopen minder online en geven minder vaak aan ‘ik heb meer tijd genomen voor mijn gezin 
(gezelschapsspelletjes gespeeld, hulp bij schoolwerk)’.  

Wat betreft ‘handen wassen’ en ‘ik ging regelmatig wandelen of fietsen om in beweging te blijven’ 
zagen we bv. geen verschillen tussen de groepen.  

 

2.2 Wat deed je om met de quarantaine om te gaan? 
 

We gingen op zoek naar een aantal coping strategieën die mensen gebruiken om met de crisis om 
te gaan. 

● Terwijl in AMON-golf 3 (april – midden mei) nog zo’n 40% aangaf nooit dingen te vermijden 
is dit in golf 5 (juli – midden augustus) gedaald tot 27%.  
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● Ook is de Antwerpenaar meer om steun of advies gaan vragen. In golf 3 gaf zo’n 64% aan 
dit nooit te doen, dan daalt dit geleidelijk en zegt in golf 5 nog 56% dat ze dit nooit doen. 

● Voor het item ‘werd boos op anderen’ zijn de cijfers over de golven heen vergelijkbaar. Zeven 
op 10 geven aan zich nooit boos te maken op anderen.  

● In golf 3 duidden nog iets meer Antwerpenaars aan dat ze meestal dachten dat het goed 
komt. Toen ging het om 3 op 10, terwijl dit in golf 5 nog net boven 2 op 10 ligt. Doorheen 
de golven geeft iets meer dan 1 op 10 aan dat ze nooit dachten dat het goed komt.  

● In de verschillende golven gaf 15% van de Antwerpenaars aan vaak te eten, drinken of roken 
om met de situatie om te gaan.  

● Telkens iets meer dan 3 op 10 Antwerpenaars zegt vaak met familie of vrienden gepraat te 
hebben om met de quarantaine om te gaan. Langs de andere kant zegt ook meer dan 2 op 
10 dit nooit te doen. 
 

Wat deed je om met de quarantaine om te gaan – AMON (1) 
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Wat deed je om met de quarantaine om te gaan – AMON (2) 

 

 

2.3 En hoe zit het met de vrijetijdsactiviteiten? 
 

Naast deze 2 vragen, konden we ook nagaan wat de impact van de coronamaatregelen was op een 
aantal andere factoren die permanent in de Antwerpse monitor bevraagd worden. Zo bijvoorbeeld 
op een aantal vrijetijdsactiviteiten.  

De Antwerpenaar is tijdens corona minder gaan sporten. Waar in 2019 in elke AMON-golf consistent 
duidelijk meer dan de helft van de respondenten zegt in de afgelopen week minstens 1 keer gesport 
hebben, bleef dit in golf 3 (april – midden mei) nog net boven de 50% en valt het cijfer daarna onder 
de 50% met 47,7% van de Antwerpenaars die in juli – midden augustus aangeeft in de afgelopen 
week minstens 1 keer gesport te hebben. 

Op TV kijken zien we geen impact, en op boeken lezen zien we in golf 3 en 4 van 2020 een daling die 
zich in golf 5 herstelt naar het niveau van de pre-corona golven. 
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Hoe vaak heb je de afgelopen week in jouw vrije tijd… - AMON

 
 

3. Impact van corona op werk- en financiële situatie 
 

3.1 Werksituatie na 14 maart  
 

Vanaf golf 3 werd aan wie aangaf vóór 14 maart 2020 werk te hebben, gevraagd wat het beste bij 
hun werksituatie past na 14 maart. In de golven 4 en 5 werd de vraag iets aangepast in functie van 
de wijziging van de coronamaatregelen en het invoeren van het corona-ouderschapsverlof.  

Voor de golven 4 en 5 geeft dit het volgende beeld: 

 
Wat past het best bij jouw werk na 14 maart 2020 – AMON  

 

Enkel opties met * zijn vergelijkbaar met golf 3. 
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Tussen de golven merken we de volgende verschillen: 

● Technisch werkloos: daling van 18,0% in golf 3 naar telkens ongeveer 10% in golf 4 en 5.  
● Wat betreft ziekte en verlof zien we geen verschuivingen tussen golf 3 en 4. 
● Wanneer we de verschillende categorieën thuiswerk samennemen dan zien we:  

o golf 3: 52,7% werkte thuis 
o golf 4: 41,2% werkte thuis 
o golf 5: 43,2% werkte thuis 

 

3.2 Financiële situatie: impact quarantaine op inkomsten en uitgaven 
 

In golf 4 en 5 van de Antwerpse monitor werd gevraagd of respondenten tijdens de periode van de 
quarantaine meer of minder inkomsten hadden dan ervoor, en of zij meer of minder uitgaven deden 
dan ervoor.  

De resultaten van golf 4 en 5 werden samen genomen want er waren geen significante 
verschuivingen in de verschillen over de golven.  

In totaal gaf 32% van de respondenten aan minder inkomsten te hebben tijdens de quarantaine.  
Het aandeel is het grootst bij de 16-39 jarigen en het minste bij de 65+. Bij de 16-24 jarigen gaf een 
20% aan dit niet te weten. 

 
Had je tijdens de periode van de quarantaine meer of minder inkomsten dan ervoor? – AMON – golf 4 en 5 

 

 

Qua inkomensverlies lijkt de groep ‘middengeschoolden6’ het hardst getroffen: aandeel stijgt naar 
40%. In de groep respondenten met (ook of enkel) een andere thuistaal stijgt het aandeel dat minder 
inkomsten had ook naar 40%. 

                                                           
6 Scholingsgraad: laaggeschoold (max. lager secundair onderwijs), middengeschoold (max. hoger secundair 
onderwijs), hooggeschoold (hoger onderwijs: bachelor, master, doctoraat). 
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Daarnaast deed een 64% van de respondenten minder uitgaven dan ervoor; 17% deed er meer. Het 
aandeel dat minder uitgaven deed, is het grootst bij de 65+ en het laagst bij de 25-39 jarigen. 

Deed je tijdens de periode van de quarantaine meer of minder uitgaven dan ervoor? – AMON – golf 4 en 5 

 

In de groep met (ook of enkel) andere thuistaal daalt het aandeel dat minder uitgaven deed dan 
ervoor naar een kleine 50% en stijgt het aandeel dat meer uitgaven deed naar 27%. En bij de 
langgeschoolden stijgt het aandeel dat minder uitgaven deed naar 70%. Bij de kort- en 
middengeschoolden stijgt het aandeel dat meer uitgaven deed naar een 20%. 

 

Bevindingen ITG: 

De maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-epidemie, en dan vooral de lockdown, werden 
waargenomen als een indirecte en onevenredige beschadiging van de gemeenschappen: mensen 
ondervonden een sterke economische impact op hun levensonderhoud omdat  inkomsten vaak uit 
de informele jobs komen. De lockdown bracht voor hen vaak een inkomensverlies mee. Anderen 
hadden moeilijkheden om zich te registreren voor beschikbare werkloosheidsuitkeringen in verband 
met coronamaatregelen omdat de aanvraagprocedure voor de beschikbare uitkeringen 
administratief complex was, of ze kwamen er niet voor in aanmerking (bijvoorbeeld mensen zonder 
geldige verblijfsdocumenten). Velen haalden ook aan dat de lockdown gepaard ging met hogere 
onderhoudskosten: het hele gezin bleef tijdens de lockdown thuis, wat leidde tot hogere uitgaven 
voor voedsel en onderhoud (bv. elektriciteit, verwarming). Ook de sociale diensten werden 
stopgezet, waardoor veel mensen een hele tijd op hun uitkeringen moesten wachten zonder andere  
bronnen van inkomen.   

“.. In het begin was het ook moeilijk voor hen om alles te regelen, om "tijdelijke werkloosheid" aan 
te vragen ... sommigen van hen deden dat te laat ... en we organiseren één groep, om hen online 
te helpen, om het formulier te maken, om het formulier in te vullen, en om het online te sturen en 
naar de "vakbond" ... en van anderen was hun identiteitskaart verlopen ... er zijn veel factoren, en 

ze kregen veel problemen, zodat ze hun geld niet op het juiste moment konden krijgen. ... 
sommigen van hen zijn alleenstaande vrouwen met twee of één kind(eren) ... en het percentage is 

ook laag, ze krijgen 70% van hun salaris, dus het is moeilijk om alle kosten te dekken ...” 
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Bevindingen Samenlevingsopbouw: 

Impact op de werksituatie 

De coronamaatregelen zoals thuiswerk, thuisisolatie, maar ook quarantaine, vertrekken vanuit een 

norm die aansluit op de middenklasse. Met een stabiele werksituatie en een vangnet dat 

onregelmatigheden opvangt. Mensen in een maatschappelijke kwetsbare positie wijken op 

verschillende vlakken af van deze norm en ervaren de gevolgen van de coronamaatregelen sterker.   

Wie in quarantaine zit, maar niet ziek is, kan in principe thuiswerken. Kan je dat niet, beland je in 

tijdelijke werkloosheid en verlies je 30% van je inkomen. Wie in een precaire arbeidssituatie zit,  (bv. 

schijnzelfstandigen (zoals deliveroo), eenmanszaakjes) valt vaak niet terug op de sociale zekerheid. 

Het correct opvolgen van de coronamaatregelen vraagt dus veel van mensen. 

“Ik sterf liever aan corona, dan van de honger” 

Het aanbod van VDAB werd aangepast tijdens de lockdown: de begeleiding van werkzoekenden kon 

op een gegeven moment enkel digitaal doorgaan. Wie geen computer, internet, of digitale 

vaardigheden heeft, loopt begeleiding mis. Ook inschrijvingen bij uitzendbureaus verlopen vooral 

digitaal. 

Voor mensen zonder wettig verblijf was bv. de sluiting van de horeca met heel grote gevolgen. Wie 

op een legale manier niet kan werken en geld verdienen, deed dit soms in het zwart. Zij kunnen geen 

beroep doen op uitkeringen, en vielen dus volledig zonder inkomen. Met gevolgen voor huur en 

inkopen van voedsel. 

Impact op de financiële situatie 

De vraag naar voedselbedelingen was groot, een belangrijke aanwijzing voor de financiële situatie 

van mensen en gezinnen.  De aankoop van mondmaskers en handgels zorgt voor een extra hap uit 

het budget.    

Er werden financiële tussenkomsten voorzien door verschillende overheden, die niet steeds terecht 

kwam waar het nodig was.  

 De coronatoeslag op het kindergeld: mensen moeten weten dat de regel bestaat (want wordt 

niet automatisch toegekend) en ze moeten kunnen aantonen dat ze in een bepaalde periode 10% 

minder inkomen hebben. 

 Tussenkomsten voor energie gingen enkel naar wie tijdelijk werkloos werd. 

 Mensen met een inkomen, maar met schulden, kwamen niet in aanmerking voor extra financiële 

steun, aangezien het inkomen officieel boven de armoedegrens ligt. In werkelijkheid leven ze 

wel in armoede. 

De reserves die er in de beperkte gevallen al waren, raken opgebruikt. Opbouwwerkers horen 
mensen alternatieven zoeken om aan geld te komen. Er worden persoonlijke leningen aangegaan 

tegen ongeziene rentes.   
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Deel 3: beleving van de communicatie en dienstverlening van de 
stad Antwerpen en andere instanties 
 

1. De communicatie 
 

1.1 Uit de Antwerpse monitor 
 

In de Antwerpse monitor werd gevraagd of men vond of de stad Antwerpen goed gereageerd heeft 
op de coronacrisis, en dit op 3 factoren: of de stad haar inwoners voldoende geïnformeerd heeft over 
de maatregelen, de federale maatregelen goed uitgevoerd heeft en de inwoners gestimuleerd heeft 
om elkaar te helpen. 

Ongeveer 50% vindt (eerder of zeker) wel dat de stad Antwerpen ‘mij voldoende geïnformeerd heeft 
over de maatregelen tegen het coronavirus’. We zagen een verschuiving van ‘eerder wel’, naar 
‘neutraal’ in golf 4, maar in golf 5 zien we terug de cijfers van golf 3. In golf 3 vonden significant 
meer respondenten met andere thuistaal dat de stad hen zeker wel voldoende had geïnformeerd 
over de maatregelen. In golf 4 zien we een verschuiving: meer mensen met andere thuistaal vonden 
dat de stad hen zeker niet voldoende had geïnformeerd. In golf 5 is er geen significant verschil meer 
tussen beide groepen. 

In golf 3 is men vrij positief over het goed uitvoeren van de federale maatregelen: 56% vindt dat de 
stad dit (eerder of zeker) wel goed heeft uitgevoerd. We zien echter een significante verschuiving 
naar een minder positief oordeel, dat in golf 4 en 5 stabiel is gebleven: nog 46% vindt dat de stad 
de federale maatregelen goed heeft uitgevoerd.  

In golf 3 vindt 50% van de respondenten dat de stad Antwerpen haar inwoners voldoende 
gestimuleerd heeft om elkaar te helpen tijdens de coronacrisis. In golf 4 en 5 situeert dit zich rond 
de 45%. Zo zagen we ook dat 30% de website antwerpenhelpt.be kent; 10% van de respondenten had 
de site ook effectief bezocht. Dit cijfer blijft constant over de drie golven heen. 

Vooral 25-39-jarigen zijn over de hele lijn minder positief. 

Ik vind dat de stad Antwerpen… - AMON 
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In een open vraag konden respondenten hier meer over vertellen. In golf 3 kropen 163 respondenten 
in de pen, in golf 4 waren dit er 150 en in golf 5 143. 

De open antwoorden liggen in de 3 golven in dezelfde lijn. Een synthese van deze antwoorden geeft 
het volgende: 

● In de drie golven kregen we overwegend negatieve reacties in de open antwoorden.  
● Van degenen die een toelichting gaven, gaf in golf 3 1 op 7 aan dat ze geen informatie van 

de stad opgemerkt hebben. Ook in de andere golven kwam het gebrek aan informatie aan 
bod. 

● In de toelichting geeft iets meer dan 1 op 10 respondenten aan dat de communicatie van de 
burgemeester verwarrend was (zo bv. dat de politie niet streng zou optreden in parken e.d.). 
Dit was zo in elke golf. 

● Ergernis over het niet-opvolgen van de maatregelen door het publiek komt ongeveer even 
vaak aan bod en is een thema dat doorheen alle drie de golven regelmatig terug opduikt.   

● In golf 5 wordt het te weinig controle en sanctionering door politie ook door meer dan 1 op 
10 aangehaald. 

● In golf 4 wordt er vaker verwezen naar de beschikbaarheid van mondmaskers (ze zijn er niet, 
te laat,…). 

● En ten slotte wordt er af en toe toch ook gezegd dat er goed werk geleverd wordt door 
verschillende diensten.  

In de Antwerpse monitor werd in deze golven niet gevraagd naar de manier waarop mensen zich 
informeerden over de coronacrisis en de maatregelen (pas vanaf golf 6 werd deze vraag opgenomen). 
Het onderzoek van Atlas biedt hier alvast wel een antwoord op, voor wat betreft de manier waarop 
nieuwkomers aan hun informatie kwamen. 

 

1.2 Uit het onderzoek van Atlas bij inburgeraars 
 

Het onderzoek dat Atlas in juni 2020 voerde, verzamelde informatie over  

● de kanalen die inburgeraars het best bereiken met corona-informatie, 
● het effect en belang van vertaalde materialen, 
● het vertrouwen van inburgeraars in verschillende informatiebronnen. 

 

Meest gebruikte kanalen en bronnen 

De informatiekanalen werden ingedeeld in 5 categorieën:  

● de media 
● Atlas 
● persoonlijke contacten  
● de stad/overheid 
● de medische kanalen 

Voor de bevraagde inburgeraars  waren de belangrijkste  informatiebronnen over de coronacrisis en 
de maatregelen tijdens de periode van maart-juni 2020 (1) de media, (2) Atlas en (3) hun 
persoonlijke contacten. 

Dit was een vraag waar respondenten meerdere antwoorden konden aangeven. Dat wil zeggen dat 
elk item kan gezien worden als een ja/neen vraag. Het percentage hieronder geeft dus weer het 
percent dat dit item heeft benoemd. 
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Aan het totaalpercentage kan je zien hoeveel items er gemiddeld door de respondenten werden 
aangegeven. In de tabel hieronder is dit 2,1.  

 

 

Toen de interviewers dieper peilden naar de belangrijkste kanalen binnen die grote categorieën, 
kregen ze het vaakst de volgende antwoorden: 

● televisie 
● sociale media 
● de trajectbegeleiders van Atlas 
● familie, kinderen, kleinkinderen 
● affiches op straat 

 
Deze antwoorden werden telkens door meer dan 100 respondenten gegeven. 
 
Respondenten die antwoordden dat ze via de media info over corona ontvingen, kregen de vraag om 
hun antwoord te verfijnen. We zien dat vooral televisie en social media hoog scoorden. Daarna volgt 
de website van Atlas met 18,4%. 

 

Respondenten die antwoordden dat ze corona-informatie via Atlas ontvingen, gaven aan dat ze die 
info vooral via hun trajectbegeleider kregen. 

 

 

Respondenten die hun informatie over corona via hun persoonlijke contacten kregen, vermeldden 
voornamelijk hun familie, vrienden en collega’s als bron van info. Opvallend is dat 30 procent ook 
de NT2-scholen (scholen die lessen Nederlands als tweede taal geven) vermeldde. 

Hoe info over coronacrisis 

te weten gekomen?
Aantal Procent

Via de media 263 78,7%

Via Atlas 173 51,8%

Via het sociale netwerk 168 50,3%

Via de stad, overheid 85 25,4%

Via medische kanalen 26 7,8%

Weet ik niet meer 2 ,6%

Total 334 214,7%

Via de media Aantal Procent

Televisie  195 62,9%

Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter…)  194 62,6%

Website van Atlas  57 18,4%

Kranten, tijdschriften, …  47 15,2%

Websites van media (deredactie.be, gva.be, hln.be…)   42 13,5%

Radio  40 12,9%

Experten (virologen, Marc Van Ranst..)  19 6,1%

Website van de stad Antwerpen  17 5,5%

Website info-coronavirus.be    16 5,2%

Website van Wablieft  1 ,3%

Total 310 202,6%

Via Atlas Aantal Procent

Trajectbegeleider (via mail, telefoon..) 179 88,6%

Website Atlas  66 32,7%

Total 202 121,3%



41 
 

 

Respondenten die antwoordden dat ze corona-info via de stad en de overheid kregen, vermeldden 
veruit het vaakst de affiches in het straatbeeld als bron. Ook de audioboodschappen (van Atlas) en 
flyers waren populaire antwoorden. 

 

Bevraagde inburgeraars die antwoordden dat ze de informatie over corona via medische kanalen 
kregen, vermeldden het vaakst de dokter als bron. 

 

 

In de gesprekken kwam naar boven dat niet alle inburgeraars tijdig op de hoogte waren van de 
maatregelen. Een respondent vertelt: 

“Ik was niet van alles op de hoogte van bij het begin. Ik heb een boete van  250 euro moeten 
betalen nadat ik door de politie ben tegengehouden.” 

 

Verder werd er gepeild of inburgeraars hun info in de nationale dan wel internationale media 
volgden. De meesten volgden ze allebei (48%), 38% volgde enkel Belgische media en 12% volgde 
enkel buitenlandse media.   

 
 
 
 
 

Via het sociale netwerk Aantal Procent

Familie, kinderen, kleinkinderen, …  124 49,2%

Vrienden  94 37,3%

Collega’s, werk, baas  86 34,1%

NT2 school  77 30,6%

Buren   46 18,3%

School van de kinderen  39 15,5%

Winkel  18 7,1%

Vertrouwenspersoon (buurtwerker, geestelijke, …)  9 3,6%

Vereniging  4 1,6%

Total 252 197,2%

Via de stad, overheid Aantal Procent

Affiches op straat  105 62,5%

Audioboodschappen in meerdere talen  Via de stad, 

overheid
61 36,3%

Flyer 45 26,8%

Brieven in brievenbus  39 23,2%

Districtshuis   Via de stad, overheid 11 6,5%

Be alert (alarmeringssysteem via sms of mail)  6 3,6%

Loket  0 0,0%

Total 168 158,9%

Via medische kanalen Aantal Procent

Dokter 60 72,3%

Apotheker 29 34,9%

Ziekenhuis  18 21,7%

Total 83 128,9%
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Vertaalde materialen 
 
Aan de inburgeraars werd gevraagd of ze de meertalige communicatie van Atlas en stad Antwerpen 
hadden gezien: 

● 50% had de affiches in meerdere talen in Antwerpen gezien; 
● 42% had de meertalige audioboodschappen beluisterd die ze via mail kregen of via de 

website.   

Aan wie de meertalige communicatie had gezien/beluisterd, werd gevraagd hoe belangrijk het was 
dat deze in meerdere talen werd aangeboden.  

Hieruit bleek dat de vertalingen voor 9 op de 10 respondenten belangrijk waren, en voor de 
meerderheid hiervan zelfs noodzakelijk. 

 

Een respondent verduidelijkte:  

“Audiofragmenten in mijn eigen taal was belangrijk, want ik kan niet lezen en schrijven.” 

 

Vertrouwen in informatiebronnen 

De bevraging peilde ook naar het vertrouwen in informatiebronnen. Dit gebeurde eerst met een open 
vraag (Wie vertrouwde je het meest/minst met informatie over corona?). Daarna scoorde de 
respondent een aantal informatiebronnen op de mate waarin men de bron vertrouwde voor info 
over corona. 

Wie vertrouwde je het meest over informatie over corona? Open vraag – absolute aantallen 

Overheid 69 
Nieuws 63 
Media 48 
Televisie 45 
Dokter 36 
Atlas 35 
Website 29 
Familie 14 
School 14 
Sociale media 14 

 
 
 
 
 
 

Hoe belangrijk was het voor jou dat de informatie in meerdere 

talen was?
Aantal Procent

Niet zo belangrijk, ik begrijp genoeg Nederlands 12 5,7

Een goede hulp, ik begrijp het beter dan alleen in het Nederlands 78 37,1

Heel belangrijk, zonder had ik het niet begrepen 120 57,1

Total 210 100,0
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Wie vertrouwde je het minst over informatie over corona? Open vraag – absolute aantallen 

Sociale media 118 
Mensen 52 
Vrienden 19 
Geen 15 
Nihil 14 
Media 12 
Weet het niet 11 
Buren 8 
Website 7 
Allerlei 5 

 

Inburgeraars hadden het meest vertrouwen in corona-informatie afkomstig van de overheid en 
media, en het minste in sociale media en wat ‘mensen’ zeggen. 

Wanneer we de respondenten vragen om een score te geven aan specifieke bronnen die hen worden 
voorgelegd, zien we de volgende resultaten:  

 

 
 
 

Respondenten  stellen het meest vertrouwen in bronnen afkomstig van Stad Antwerpen, Atlas en 
de overheid (80% heeft veel vertrouwen in deze bronnen). 

Vervolgens is er ook nog veel vertrouwen in experten (dokters, apothekers, virologen) (74% heeft 
veel vertrouwen in hen) en Belgische media (kranten, televisie, radio) (73% heeft veel vertrouwen 
in hen). 

Het vertrouwen in de media is dus zeker niet absoluut. Een respondent vroeg aan de interviewer: 

“Kloppen de statistieken die dagelijks gecommuniceerd worden (in de Belgische media)?” 

Een andere vertelde: 

“Ik heb weinig vertrouwen in de Belgische media, omdat ik me te weinig geïntegreerd voel en 
daarom moeilijk kan inschatten welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet.” 

Een 57% van de respondenten heeft ook veel vertrouwen in vertrouwenspersonen (zoals bv 
buurtwerker, religieuze leider, therapeut, huisarts…). 

Over de buitenlandse media zijn de meningen genuanceerd: 48% van de respondenten heeft er veel 
vertrouwen in, 41% heeft een beetje vertrouwen in buitenlandse media.  

 stad Antwerpen, 

Atlas, de 

overheid 

sociale 

media (Facebook, 

Twitter, 

Instagram...) 

 Belgische 

media (kranten, 

televisie, radio) 

 buitenlandse 

media (kranten, 

televisie, radio) 

vertrouwenspers

onen (zoals bv 

buurtwerker, 

religieuze leider, 

therapeut, 

huisarts...) 

 

experten (dokters

, apothekers, 

virologen zoals 

Marc Van 

Ranst...) 

Vertrouw je de 

informatie die 

je via je familie, 

vrienden, buren 

Veel 79,9 15,2 72,8 48,0 56,8 73,8 25,0

Een beetje 11,7 53,9 20,0 40,5 26,1 9,3 56,6

Niet ,9 29,6 3,8 8,8 9,8 2,7 14,2

Weet niet (niet voorlezen) 7,5 1,3 3,4 2,7 7,2 14,2 4,2

Total (n) 334 297 290 294 264 332 332

Vertrouw je de informatie die volgende bronnen je geven over corona? (Procenten)
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Vertrouwen in de informatie die je krijgt uit je persoonlijke contacten (zoals familie, vrienden, 
buren) hinkt wat achterop: 57% vertrouwt de informatie uit het eigen sociale netwerk een beetje. 
25% vertrouwt die info veel, terwijl 14% de informatie van persoonlijke contacten niet vertrouwt .  

84 procent van de respondenten heeft een beetje tot geen vertrouwen in corona-informatie van 
sociale media. 54% heeft er een beetje vertrouwen in, 30% heeft geen vertrouwen in de corona-
informatie via social media. Toch zien we dat nog 15% veel vertrouwen stelt in de informatie die via 
sociale media over corona gedeeld wordt.  

 

1.3 Uit het kwalitatief onderzoek van stad Antwerpen uitgevoerd door Ipsos 
 

In dit rapport beschrijven we kort de algemene bevindingen uit dit onderzoek. Voor de inzichten in 
het gebruik van verschillende kanalen en de perceptie van de verschillende communicatie-uitingen 
verwijzen we naar het uitgebreide rapport van Ipsos. 

 

Overload aan informatie leidt tot weinig geïnformeerd zijn 

De respondenten die deelnamen aan deze studie vinden dat er genoeg informatieverstrekking is over 
corona en de bijbehorende maatregelen. Een deel is zelfs van mening dat er soms teveel wordt 
gecommuniceerd. Dagelijks en uit verschillende hoeken is er informatie over corona: 

 hierdoor treedt er gewenning op omtrent de communicatie rond corona,  

 men vindt het moeilijk om up-to-date te blijven;  

 en er is sprake van informatievermoeidheid (vooral bij de respondenten met 
moedertaalniveau Nederlands).  

Met als gevolg dat sommige respondenten (over alle segmenten heen) vaak op de hoogte zijn van 
de basisregels (bv. mondmasker dragen, handen wassen, social distancing) maar minder mee zijn 
met (veranderende) regels en dat er bijvoorbeeld verwarring is over het aantal personen in een 
bubbel, welke kinderen naar school mogen, … 

 

Verschillende factoren hebben impact op de manier waarop men met informatie omgaat 

Men geeft aan informatie over corona te krijgen vanuit verschillende kanalen en toch bereikt men 
niet iedereen op een gelijke manier. Over alle segmenten heen observeren we dat naast het niveau 
van taalbeheersing en geletterdheid, ook andere factoren een rol spelen met betrekking tot 
informatie over corona, namelijk: 

 Leeftijd: ouderen besteden meer tijd aan nieuws en actualiteit opvolgen dan jongeren. 
o Jongere respondenten wensen informatie te krijgen, vooral via online 

informatiekanalen. Men wenst er niet al te veel tijd aan te besteden.  En de 
boodschap mag kort en bondig zijn. Informatie zelf opzoeken gebeurt minder. 

o Oudere respondenten raadplegen actief en zelf verschillende online én offline 
informatiekanalen (kranten, televisie, radio, etc.).   

 Opleidingsniveau en sociaal-economische status : hoogopgeleiden en mensen met hogere 
inkomens besteden meer tijd aan nieuws dan laagopgeleiden en mensen met lagere 
inkomens.  

o Hoger opgeleiden gaan zelf/ actief op zoek naar informatie, gebruiken verschillende 
informatiekanalen, vergelijken verschillende bronnen en hebben aandacht voor de 
identiteit van de afzender.  



45 
 

o Lager opgeleiden zijn afhankelijker van hun omgeving om informatie te verwerven.  
Men verwacht eerder informatie te krijgen, zowel online als offline (telefonisch, 
mond-tot-mond, berichten, radio, TV, etc.). Ze aanvaarden en geloven de informatie 
gemakkelijker, en gaan minder na wie de afzender is. 

 Breedte sociale kring/sociale contacten (collega’s, vrienden, familie, etc.) 
o Hoe breder de sociale kring, hoe meer contacten men heeft met verschillende 

mensen, hoe sneller men verschillende informatie doorspeelt/ontvangt,  hoe 
kritischer men is,  etc.  

o Hoe geïsoleerder of gesloten de gemeenschap, hoe beperkter en minder gevarieerd 
de bronnen van informatie.  

 

De vertalingen 

Vertalingen zijn noodzakelijk en functioneel voor de anderstaligen 

De anderstalige respondenten ervaren de vertalingen als positief en zijn tevreden over het bestaan 
ervan voor eigen gebruik, en/of ook voor mensen in hun omgeving binnen hun gemeenschap  (bv. 
ouders, buren, vrienden, etc.).   

De vertaling: 

 Informeert: het geeft ze de nodige, heldere en bruikbare informatie. Het zet aan om de 
communicatie te lezen in eigen taal. 

 Faciliteert: het helpt om zelf juist gedrag te stellen. 

 Is verbindend: gemakkelijk om de communicatie door te spelen aan anderen in hun 
omgeving. 

 Geeft een voorbeeld: het geeft aan dat de stad met hen inzit, moeite doet, hen probeert te 
helpen. 

 Weerspiegelt ook de ernst van de situatie en het belang van de communicatie. 

Vertalingen zijn noodzakelijk en een evidentie voor Antwerpenaars met moedertaalniveau 
Nederlands  

De meerderheid van de laaggeletterden en de Antwerpenaars met moedertaalniveau vindt het een 
goed idee dat er vertalingen bestaan, want … 

 Noodzakelijk: als men het virus wil overwinnen, is het noodzakelijk dat iedereen de 
informatie krijgt en de maatregelen kan naleven, ook diegenen die minder vertrouwd zijn 
met het Nederlands. 

 Het is een evidentie in een multiculturele stad dat de communicatie in meerdere talen 
wordt aangeboden. 

 Het weerspiegelt ook de ernst van de situatie en het belang van de communicatie. 

 Specifiek voor de Antwerpenaars met moedertaalniveau met migratieachtergrond: het 
maakt het gemakkelijk om de informatie door te sturen naar mensen in hun omgeving of 
gemeenschap (ouders, buren, etc.). 

Enkele voorwaarden volgens respondenten 

 Meertalige overheidscommunicatie mag binnen deze crisiscontext om levens te redden, het 
is dus uitzonderlijk.  

o Communicatie die betrekking heeft op de maatregelen mogen vertaald worden 
omdat die ervoor zorgen dat iedereen de informatie kan begrijpen en dus het juiste 
gedrag kan stellen. Iedereen wint erbij.   
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 Er moeten verschillende vertalingen zijn, men mag niet het gevoel hebben dat er bepaalde 
taalgemeenschappen voorgetrokken worden. 

 De vertaalde informatie moet het doelpubliek voldoende bereiken. Een suggestie is om 
vertaalde affiches op strategische plaatsen te hangen met een hoge visibiliteit voor 
bepaalde groepen. 

 

Specifieke aanbevelingen met betrekking tot communicatiematerialen- en kanalen 

Aan de respondenten werden enkele concrete materialen met corona-informatie voorgelegd: 
meertalige print flyers, meertalig digitaal materiaal, een brochure, video’s, affichage en meertalige 
audio (www.atlas-antwerpen.be/nl/corona/wat-zijn-de-regels-over-corona-in-belgie).  

Voorbeelden: 

 

 

 

Er werd gepeild naar toegankelijkheid van de materialen en naar de informerende, motiverende 
kracht ervan. Uit de reacties van de respondenten kunnen we enkele conclusies trekken met 
betrekking tot het materiaal en wordt een goede communicatiemix per onderzochte doelgroep 
voorgesteld.  

Gebruik van beeld en pictogrammen: 

 Een beeld heeft een duidelijke meerwaarde, maar een slecht gekozen beeld kan het 
omgekeerd effect genereren en kan zorgen voor verwarring en misverstanden. 

o Een herkenbare context  
o Best een foto die de huidige situatie uitdrukt: zowel wat betreft de periode van het 

jaar als het gewenst gedrag. 
o Het beeld ondersteunt de tekst (vermijd foto’s om de communicatie op te fleuren, 

best geen creatieve beelden). 

 Communicatie met eenvoudige pictogrammen (‘universele taal’) verhoogt het begrip en de 
memorisatie bij alle respondenten.  

o De betekenis van elk pictogram moet eenduidig zijn.   
o Eenvoudige, herkenbare iconen/tekeningen gebruiken. 
o Vermijd gebruik van zelfde iconen voor verschillende betekenissen. 
o Pictogrammen consequent blijven gebruiken. 

http://(www.atlas-antwerpen.be/nl/corona/wat-zijn-de-regels-over-corona-in-belgie
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Gebruik van video en audioboodschappen 

Video en audio hebben een duidelijke meerwaarde. 

De ideale video:  

 Korte filmpjes (60”-90”). 

 Er moet genoeg diversiteit zijn, het weerspiegelt de inwoners van Antwerpen. 

 Herkennen van (dagdagelijkse) situaties/gevoelens/ problemen helpt om de info beter te 
assimileren.  

 Een combinatie van nieuwe met vertrouwde informatie. 

 Het roept empathie op. 

Het ideale audio-fragment:  

 Korte audio-fragmenten (60”-90”).   

 Klare, eenvoudige taal.  

 Alledaagse spreektaal, eenvoudige basiswoorden.  

 Vermijd figuurlijke taalgebruik. 

De ideale communicatiemix voor laaggeletterde Antwerpenaars 

Communiceer met deze doelgroep herhaaldelijk via toegankelijke en eenvoudige boodschappen 
(klare taal en goede lay-out) die eerder uitgedrukt worden in beelden. Blijf bij de essentie, de mensen 
maken vaak geen onderscheid tussen essentiële en achtergrondinformatie.  

 Persoonlijke communicatie met intermediairs en organisaties als Open school. 

 Communiceren via toegankelijke “nabije” commerciële en gratis mediakanalen. 

 Digitale communicatie kan door korte filmpjes en audioboodschappen te delen via sociale 
media.  

 Vermijd URL-linken met verschillende tussenstappen (op een pagina komen, een andere 
pagina aanduiden, etc.). 

 Vermijd het gebruik van QR-codes. 

 Communiceer ook op plaatsen waar men al komt. 

De ideale communicatiemix voor anderstalige Antwerpenaars 

 Communiceer vooral online zodat men de gewenste boodschappen gemakkelijk kan terug 
vinden en/of vertalen.  

 Communiceer ook via intermediairs en organisaties als Atlas, CVO en Encora, 
gebedsplaatsen, etnische handelaar, etc..   

 Communiceer met eenvoudige boodschappen die uitgedrukt worden met pictogrammen, 
basiswoorden en korte zinnen. 

o Gebruik zoveel mogelijk woorden met internationale betekenis.  
o Pas de regels toe van klare taal. 
o Vermijd beelden, woorden, zegswijzen, … die eigen zijn aan de Vlaamse cultuur.   
o Vermijd gebruik van dialect.  
o Vermijd figuurlijk taalgebruik. 

 Vertaalde korte audiofragmenten hebben een meerwaarde.  

 Naast Google zijn vooral Facebook- en Whatsapp groepen bruikbaar om boodschappen te 
delen. 

 Gebruik vertalingen en maak ze toegankelijk. 
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 Communiceer ook ter plaatse. 

De ideale communicatiemix voor Antwerpenaars met moedertaalniveau Nederlands 

 Communiceer met deze doelgroep vooral met duidelijke boodschappen. 

 Boodschappen mogen een komische/satirische ondertoon hebben. 

 Speel in op het emotionele aspect en het solidariteitsgevoel. 

 De volledige kanalenmix kan gebruikt worden.  
o Traditionele mediakanalen. 
o Gesponsorde (reclame) en push berichten (melding) via sociale media. 
o Zij zijn het meest ontvankelijk voor affichage en andere print. 

 Vertalingen zijn interessant voor mensen met migratieachtergrond om de informatie door 
te sturen naar anderstaligen van hun gemeenschap. 

 Communiceer ook ter plaatse. 

 

Bevindingen ITG: 

Bijna alle respondenten meldden aan het begin van de eerste lockdown een gebrek aan (of een 
vertraging van) de vertaling van de maatregelen. Volgens de deelnemers kon het meer dan een week 
duren voordat de vertaling van de nieuwe maatregelen online werd gepubliceerd, met nog een extra 
vertraging om de mensen die het nodig hadden vervolgens te bereiken.  De communicatie was vaak 
in een "beleidstaal", wat het moeilijker maakte om de maatregelen voor zichzelf te begrijpen en te 
interpreteren. Veel mensen die tot de meest kwetsbare groepen behoren, ervaren lage 
gezondheidsvaardigheden, waardoor zij moeilijkheden ondervonden om de nieuwe maatregelen of 
andere officiële communicatie te interpreteren en te vertalen naar hun eigen leefwereld. 

“ik denk dat men daar heel snel is over gegaan van ‘oké we communiceren dit en zo’, maar in 
principe in België woont toch een… goei aantal allee een deftig aantal mensen van vreemde 

origine en daar is er in het begin heel weinig rekening mee gehouden. Men ging er vanuit oké 
iedereen kijkt wel naar het nieuws en die zullen het allemaal wel volgen maar niets was minder 

waar.” 

“Er zijn ongeletterden, die een zeer laag niveau hebben, die hun kleinzoon nodig hebben om uit te 
leggen wat ze op TV horen. De concepten zelf zijn moeilijk: wat is het virus? Wanneer de informatie 

of het bericht door de kerkelijke hiërarchie wordt verspreid, geloven mensen de boodschap 
gemakkelijk” 

Vertaalde geschreven informatie is niet altijd voldoende.  Volgens enkele sleutelinformanten zijn er 
een aanzienlijk aantal mensen in Antwerpen die niet kunnen lezen, terwijl de verstrekte informatie 
vaak in schriftelijke vorm was. De enorme terugval op de digitale media liet ook enkele mensen 
achter, want onder de meest kwetsbaren zijn er nogal wat mensen met lage digitale vaardigheden. 
Zij hadden ofwel geen toegang tot een computer of smartphone of konden er geen gebruik van 
maken, wat aanzienlijke barrières vormt voor de toegang tot online en sociale media-informatie. 
Toen alle dienstverlening digitaal werd, bleven veel mensen hierdoor ongeholpen achter. 

Over het algemeen werden de mensen als goed geïnformeerd ervaren en werd de basisinformatie 
goed begrepen. Dit ondanks de taalbarrière en voor een groot deel dankzij de inspanningen van de 
eigen gemeenschap (zie deel 4) om de informatie naar iedereen over te brengen. Aangezien COVID-
19 een wereldwijde pandemie is, werden mensen die de Belgische media niet volgden ook 
geïnformeerd door middel van nieuwsberichten vanuit hun land van herkomst. Dit weerspiegelde 
echter niet noodzakelijkerwijs de Belgische situatie, en leidde in sommige gevallen tot verwarring 
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over de bestaande controlemaatregelen.  In het verlengde ervan leidde ook het feit dat de epidemie 
in andere continenten minder uitgesproken was bij sommigen tot de misconceptie dat ze zelf minder 
risico op infectie zouden lopen. 

“De crisis heeft nu aangetoond dat mensen, wisten we natuurlijk wel al, dat een grote groep in de 
allochtone gemeenschap volgt ook het nieuws in het land van herkomst. Gezien corona globaal is, 

hebben ze snel beseft en gezien dat maatregelen die hier genomen worden ook daar in het land 
van herkomst genomen zijn. Dat heeft elkaar verstevigd. sommige informatie sijpelt inderdaad niet 
door, we hebben gemerkt dat maatregelen… Mondmaskers bijvoorbeeld, we hebben gemerkt dat 
mensen met een migratieachtergrond die veel sneller zijn gaan gebruiken dan anderen. Omdat dit 

in het land van herkomst werd verplicht.” 

Over het algemeen hielden mensen zich op de hoogte over corona via hun familie en vrienden, 
terwijl religieuze en socio-culturele organisaties ook probeerden de boodschap te verspreiden en het 
belang van de maatregelen te benadrukken. Als gevolg hiervan werden mensen uit de gevestigde 
gemeenschappen vrij snel bereikt, maar mensen die enkel kleine sociale netwerken hebben of in 
sociaal isolement leven waren in deze situatie extra kwetsbaar. Dit toont het belang aan van sociale 
netwerken en sociale media (vooral WhatsApp: iedereen heeft toegang en het is makkelijk om 
video's, audio of foto’s te versturen). 

Verder is het ook belangrijk om gevestigde en vertrouwde informatiekanalen van de 
gemeenschappen te gebruiken en sleutelfiguren bij de communicatie te betrekken. 
Vertegenwoordigers van de gemeenschappen gaven aan dat dit het vertrouwen in en de motivatie 
voor het toepassen van de maatregelen genomen door de centrale overheid zou verhogen. 

Mensen voelden zich ook geviseerd als diegenen die niet in staat zijn zich aan de 
controlemaatregelen te houden en dus het virus zouden overdragen. Etnische “framing” kwam naar 
voren als een belangrijk onderwerp. Het verwees naar de manier waarop mensen van etnische 
minderheden in de mainstream media werden geportretteerd om het hoge aantal COVID-19-infecties 
in sommige Antwerpse districten te verklaren. Dit had een gevoelige plek geraakt.  

De communicatie die vooral gericht was op de moslimgemeenschappen (bv. 'hoe ramadan te vieren 
tijdens corona') werd soms als paternalistisch ervaren. Ook werd een verhoogde politie-aandacht in 
multiculturele wijken die vaak als conflictueus worden beschreven, waargenomen (bv. Borgerhout 
en Antwerpen-Noord). In verschillende verhalen werd beschreven hoe mensen uit etnische 
gemeenschappen onterecht werden beboet, terwijl witte mensen die in residentiële wijken als 
Zurenborg woonden, buiten konden picknicken.  

Hoewel dit moeilijk objectiveerbaar is, is het belangrijk om de perceptie van mensen in dit opzicht 
te erkennen, en bewust te zijn van de daarmee samenhangende gevolgen, zoals het wantrouwen 
tegenover de autoriteiten. 

“In elk verschillend district wordt dat op een andere manier toegepast en dat is niet helemaal juist. 
Ook gaan observeren live, om zeker te zijn dat die informatie klopt, ben ik op het Zurenborgplein 
[Berchem]  gaan, daar zijn veel terrassen en bankjes, als ik naar daar kijk zie ik een heel andere 

doelgroep, een iets wittere doelgroep. Ga dan naar een ander plein, Groeningerplein [Borgerhout] 
of dergelijke. Zie je mensen ook buitenkomen, die doelgroep is anders. Veel meer jongeren en 

gezinnen met een migratieachtergrond, maar daar worden wel veel meer GASboetes uitgeschreven 
dan op het zurenborg. Dat is niet één observatie, dat zijn verhalen van jeugdwerkers die dat ook 

zelf hebben gezien.” 

 

Bevindingen Samenlevingsopbouw: 
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Stad Antwerpen ontwikkelde goed materiaal en zeer bruikbaar materiaal. Opbouwwerkers van 
Samenlevingsopbouw gingen er mee aan de slag en vonden dat bijzonder waardevol. Zij bevroegen 
een deel van de deelnemers om te kijken hoe zij deze meertalige communicatie ervaren hebben. 

Het blijft belangrijk om goed in beeld te hebben waarom deze vertaling zo belangrijk is/was.  

De moeilijkheidsgraad van de Nederlandstalige berichtgeving in kranten of websites en het volgen 
van het nieuws op Nederlandstalige TV ligt te hoog voor wie een basisniveau Nederlands behaalde. 
Zij kunnen een gesprek voeren in het Nederlands, maar begrijpen niet noodzakelijk wat er tijdens 
het nieuws of in filmpjes gezegd wordt in het Nederlands.  
  
Vertalingen zijn bijgevolg nodig omdat iedereen erbij gebaat is dat de boodschap 100% begrepen 
wordt en niet maar gedeeltelijk of foutief.  
 
Dit blijkt ook duidelijk uit de gesprekken die we er over voerden met deelnemers en vrijwilligers:  
 

“Het maakt dingen makkelijker, alles was opeens dicht en we wisten niet goed wat doen. Toen 
kwam de meertalige communicatie het maakte dingen ineens begrijpbaar. Zo kreeg ik meer rust in 

mijn hoofd.” 
 

“mensen die hier nieuw zijn vanuit onze gemeenschap verstaan nog niks van de communicatie. 
Daarnaast weten zij niet waar de informatie te vinden. Daarom is meertalig communiceren, én op 

de platformen waar onze gemeenschap informatie zoekt, een goede tussentijdse oplossing. We 
doen dit via onze Facebook-groep voor Eritreeërs ook: we vertalen nieuws door in onze taal, én 
zetten altijd dezelfde tekst in het Nederlands erbij zodat mensen langzaamaan kunnen leren. Je 

voelt de dankbaarheid bij mensen.”  
 

“Zonder de meertalige flyer over update coronamaatregelen ben ik niet mee. Het is dankzij de 
Whatsapp-berichtjes van Borgerbaan dat ik op de hoogte ben van wat er nu wel mag en niet mag.” 

 
Iemand gaf aan dat de meertalige voiceberichten heel goed waren, hij volgde de media wel maar 
niet de Belgische en was dus wel mee over corona maar niet over de specifieke maatregelen van 

hier. Hij stuurde het door naar zijn Afghaanse contacten.  
 

“Dat is zeker belangrijk! Want velen begrijpen niet voldoende Nederlands om alles te kunnen 
begrijpen, en sommigen kunnen ook niet lezen, dus voor hen zijn de affiches ook niet bruikbaar.” 

 
“Wanneer mijn moeder naar het vrt journaal kijkt heeft ze mij nodig om onduidelijke woorden en 

nuances te vertalen. Ze begrijpt het Nederlands goed maar de snelheid en de soms moeilijke 
terminologie maken dat ze nieuwsberichten soms niet volledig begrijpt. Wat met mensen die geen 

dochter hebben om aan te vullen waar nodig? Zij zijn enorm gebaat bij informatie in hun thuistaal” 

Ook bij andere organisaties merken ze de voordelen:  

- De Schoolbrug: “De meertalige filmpjes en voiceberichten zijn een grote hulp, bijvoorbeeld in het 

werken met de Roma-gemeenschap en gemeenschap van enkele Oost-Europese/Balkanlanden. 

Collega’s merken dat de ouders wél deden wat er van hen verwacht wordt en geïnformeerd zijn via 

de brieven van de school, waar ze dat vroeger niet waren. Aangezien ook lezen vaak een probleem 

blijkt (laat staan in het Nederlands), sturen we ook audioberichten en nu loopt de communicatie met 

de school eindelijk goed. Werkers van De Schoolbrug merken op dat visueel materiaal, dat plots door 

veel scholen gemaakt werd, ook de ouders dichter bij de school trekt. De filmpjes zijn in het NL maar 

zijn heel spontaan, informeel en goed te begrijpen dankzij de beelden. Ook bij mensen hier geboren, 
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maar als voortijdig schoolverlater, liggen het begrijpen van brieven/... vaak moeilijk, het is dus niet 

een probleem bij enkel de "allochtone" bevolking.” 

- Internationaal Comité vzw: "Het filmpje van de Vlaamse overheid over pre-teaching werd vertaald 

naar diverse talen. Echter valt hier op te merken dat de vertaling enkel de geschreven tekst omvat in 

het filmpje. Het gesproken woord is nog steeds in het Nederlands (bij alle vertalingen). We weten 

dat veel ouders diverse talen wel spreken, maar niet lezen (analfabeten). Ondanks deze inspanningen 

vanuit de overheid blijkt dat deze groepen ouders niet bereikt worden. Het is beter om het gesproken 

woord te vertalen dan (i.p.v. geschreven tekst te vertalen)" . 

 

 

2. Dienstverlening – bevindingen bij Samenlevingsopbouw 
 

Het uitdelen van laptops aan kwetsbare gezinnen was een heel goede zaak, maar door de focus op 
kinderen/jongeren en thuisonderwijs, werden de noden van volwassenen overschaduwd. In 

gezinnen was het echter niet evident om én in het schoolwerk van meerdere kinderen én in de noden 

van de ouders te kunnen voorzien met slechts 1 laptop. In maart gebeurde quasi alle hulp- en 

dienstverlening digitaal. Opbouwwerkers vingen al snel op dat mensen hulp voor zich uitschoven, in 

afwachting tot diensten weer open gingen.  

Doordat we onze werking op dit signaal aanpasten en mensen uit de wijk de mogelijkheid boden om 

zonder afspraak langs te komen, kregen we een goed zicht op hoe hulp- en dienstverlening ervaren 

werd vanuit mensen met een hulpvraag.  

 

2.1 Diensten zijn gesloten en/of moeilijk bereikbaar 

In maart sloten quasi alle diensten de deuren. Hun (telefonische) bereikbaarheid wordt 

gecommuniceerd door bv. een papier aan de deur te hangen of weer te geven op de website.   

In de praktijk zijn ze ook tijdens die uren moeilijk bereikbaar. Opbouwwerkers, vrijwilligers en 

medewerkers van andere sociale organisaties proberen tevergeefs binnen te raken bij verschillende 

diensten. Vaak moeten ze meermaals proberen, of moeten ze lang wachten, als ze dus al binnen 

geraken.   

Voor mensen die voor het eerst hulp zoeken (en dat zijn er nu veel) is het belang van laagdrempelige 

hulp- en dienstverlening groot. Er heerst veel schaamte om naar diensten te stappen, er moet op 

vertrouwen kunnen gewerkt worden en dat is moeilijk telefonisch of digitaal te winnen.  

2.2 Digitale en telefonische dienstverlening blijft de norm  
 
Het alternatieve aanbod dat diensten aanbieden – meestal telefonische of digitale dienstverlening – 
is een aanbod dat ontoereikend is voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.   
De reële drempels blijven: mensen hebben geen (of onvoldoende) toegang tot een laptop, printer of 
kaartlezer, of geen (of onvoldoende) toegang tot internet.   
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In plaats van structureel de hulp- en dienstverlening aan te pakken en daar verbeteringen in aan te 
brengen, worden mensen nu voortdurend op hun eigen gebreken gewezen. Het opzetten van 
digitale hulp bij wie niet mee is, is goed als tijdelijke maatregel en is goed wanneer mensen effectief 
versterkt kunnen worden in hun vaardigheden. Wanneer dit te lang aansleept en mensen afhankelijk 
blijven van dit soort hulp, heeft dit gevolgen voor de weerbaarheid, de kwaliteit van dienstverlening 
etc.   
  
Wie niet kan lezen of schrijven, valt nu door de mand. Door schuld- en schaamtegevoelens weten 
mensen dit vaak verborgen te houden. Er wordt – door het inperken van fysieke contactmomenten 
– momenteel echter zo vaak beroep gedaan op competenties die mensen niet hebben, dat dit naar 
boven komt en dat mensen dit durven uitspreken.    
 
De vrees bestaat dat diensten nu in sneltempo overschakelen naar een duurzaam digitaal aanbod. 
Dit is goed voor wie mee kan en moet er zijn om de fysieke permanenties te ontlasten, maar deze 
fysieke bereikbaarheid blijft een noodzaak voor maatschappelijk kwetsbare groepen die onvoldoende 
mee zijn op digitaal niveau.  
 

2.3 Toestroom naar de diensten die wel open zijn  
 
Dat diensten gesloten zijn en dienstverlening voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie 
erop achteruit gaat, heeft gevolgen voor wie nog wel open is. Wachtrijen, groeiende frustraties 
(zowel bij wie de lange wachtrijen moet trotseren om dan niet altijd goed verder geholpen te 
worden, als bij professionals die mensen niet of niet op een goede manier kunnen doorverwijzen) 
nemen toe bij die diensten die wel nog fysieke afspraken toelaten.   
 
Ook het aantal vragen van mensen die eigenlijk al een sociaal werker op een andere dienst hebben, 
neemt toe. Tegelijk verzwaart de problematiek van de vragen die we binnenkrijgen en de 
complexiteit ervan.  

 
 
2.4 Gevolgen van ontoereikende hulp- en dienstverlening  
 

● De hulpvragen stijgen en diensten raken verzadigd. Zij lopen erg grote achterstanden op. Dit 
doet zich in het bijzonder voor bij uitkeringsinstellingen: vakbonden en mutualiteiten zijn 
vanuit het oogpunt van hun cliënteel onbereikbaar en ook uitkeringen zelf worden te laat 
uitbetaald. Dit zorgt voor extra financiële onzekerheid.  

● Momenteel leven mensen die bezig waren met hun regularisatie aanvraag in grote 
onzekerheid. Doordat Open school en Atlas tijdens de eerste lockdown een tijdje gesloten 
waren hebben ze een achterstand op hun trajecten van inburgering.  

● Nederlandse lessen gingen tijdelijk niet of anders door. In onze buurtwerken merken we een 
gevoelige verhoging van de vraag naar Nederlands oefenen.  
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Deel 4: positieve aspecten en de toekomst 
 

4.1 Positieve aspecten 
 

De coronacrisis is een moeilijke periode. In de Antwerpse monitor stellen we de vraag of men toch 
ook positieve ervaringen heeft door de crisis.  

In golf 3 en 4 antwoordde 72 en 74% van de respondenten ‘ja’ op deze vraag. In golf 5 daalt dit 
significant naar 67%. Ook hier kregen de respondenten de mogelijkheid om hun antwoord te duiden 
in een open tekstveld. In golf 3 gaven 381 mensen meer uitleg, in golf 4 waren dit er 332 en in golf 
5 nog 321.  

De open antwoorden liggen in de 3 golven in dezelfde lijn. Een synthese van deze antwoorden geeft 
het volgende: 

● Het betere sociaal contact met familie, vrienden en buren was samen met de door iedereen 
opgemerkte solidariteit het topantwoord op deze vraag (telkens ongeveer 1 op 5 van zij die 
toelichting gaven). Een beter gezinsleven wordt ook regelmatig vermeld.  

● Verder verwijst men ook naar tijdswinst (door o.a. thuiswerk). Hierdoor was men meer 
relaxed, minder gestresseerd en was er meer tijd voor zaken als klusjes, sport…  

● Er werd er ook opgemerkt dat mensen empathischer waren ten opzichte van de anderen. 
● Het is ook een periode om meer stil te staan bij ‘de dingen’. 
● Corona had volgens een aantal ook een positief effect op het verkeer, de luchtkwaliteit, 

geluidsoverlast,… 
● Ten slotte werd er nog aangegeven dat men in deze periode leerde online communiceren. 

 

Bevindingen ITG: 

Uit onze gegevens blijkt dat er een aanzienlijke respons vanuit de gemeenschappen zelf kwam. Veel 
sociaal-culturele organisaties, religieuze instellingen en sleutelfiguren uit de gemeenschappen 
hebben initiatieven gestart om de maatregelen te bevorderen en de gemeenschappen te 
ondersteunen, bijvoorbeeld met het vertalen en verspreiden van de informatie, het bieden van 
sociale en mentale steun en het verstrekken van voedsel aan diegenen die in nood verkeerden. 
Hulpverleners speelden hierin een sleutelrol. Op deze manier droegen ze ertoe bij om barrières weg 
te werken en bestaande noden in te vullen.  

“Ik zeg het doordat de communicatie een beetje stroef liep bij de instanties hebben wij daar toch 
getracht om ons steentje bij te dragen en ik denk dat dat grotendeels toch naar onze leden toe, 

naar mensen die ons kennen toe toch er wel in geslaagd zijn, want wij horen van mensen de 
ervaringen dat de meeste mensen toch thuis zijn blijven zitten. Ja, de moskee heeft dat, ik zeg het, 
elke vereniging heeft via de sociale media mensen proberen te bereiken die… ja… die aangesloten 

zijn bij hun sociale media of hun groepering of Facebookgroep of wat dan ook dus moskeeën 
hebben dat gedaan maar andere verenigingen hebben dat ook gedaan. Iedereen heeft er een beetje 

mee de schouders onder gezet om toch de corona, de verspreiding te voorkomen en twee om 
mensen te informeren.’’ 

De ‘bottom-up’ respons toont de veerkracht van de gemeenschappen binnen een bredere en 
duurzame visie op volksgezondheid aan. Een positieve focus die een beroep doet op de veerkracht 
van de gemeenschap en die de inherente sterke punten en solidariteitsaspecten van de 
gemeenschap benadrukt, zal meer duurzame kansen hebben om de motivatie voor deze inspanning 
te verhogen dan alleen maar te focussen op de kwetsbaarheid en de moeilijkheden. 
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“Elke generatie heeft zo zijn extreme tijden. Dat gevoel was hevig onder Joodse jongeren. We 
hebben verhalen gehoord van onze ouders over Joden die vastzaten achter het Ijzeren Gordijn, van 

onze grootouders over de Holocaust. En nu was het aan ons om de gemeenschap te helpen.”                                                                                                                                                 

Het reeds bestaande sterke gemeenschapsgevoel in de SSA-gemeenschappen was nuttig om de 

waargenomen tekortkomingen in de officiële informatie (zie hierboven) te compenseren, en om de 

neveneffecten als gevolg van de COVID-19 controlemaatregelen op de mensen te beperken. Zo 

werden bijvoorbeeld vertalingen en informatieverspreiding voornamelijk door kerken en culturele 

organisaties georganiseerd, ook om misleidende informatie en "nepnieuws" tegen te gaan. Voor de 

meest kwetsbaren zijn communautaire solidariteitsinitiatieven ontstaan (zoals het invullen van 

documenten, voedseldistributie, telefonische ondersteuning, online 

ondersteuningsbijeenkomsten). 

“Ja, ik heb je gezegd dat we elkaar elke maand zien en sinds maart hebben we elkaar niet meer 

gezien. Nu hebben we een WhatsApp-groep van de gemeenschap opgericht om de berichten over de 

bestaande voorzorgsmaatregelen te verspreiden... We proberen iedereen te laten begrijpen dat de 

ziekte echt is, omdat er in het begin mensen waren die dachten dat het niet echt was, het is een 

westers beleid, het is om de wereldbevolking te verminderen...etc... Daarna begon iedereen te 

zeggen dat het echt is omdat veel Guineeërs in de Verenigde Staten zijn gestorven.’’ 

“Normaal gesproken, als je ziek bent geweest, moet iedereen je vermijden hé, zelfs als je goed 

hersteld bent in feite. Maar de getuigenissen die mensen geven, het geeft een beetje hoop en het is 

bemoedigend voor mensen. Ik heb de getuigenissen die ik heb ontvangen, gedeeld met andere 

mensen die ik ken. Ze voelden zich een beetje opgelucht. Een vriendin van mij die in Spanje woont 

en die genezen is van Covid-19 gaat een echte getuigenis geven, zij zal het mij toesturen. Het is ook 

interessant voor de mensen in de gemeenschap.’’  

 

Bevindingen Samenlevingsopbouw  

Corona versnelde het samenwerkingsproces tussen de buurtwerken van Antwerpen, plekken waar 

rond solidariteit, eenzaamheid, kwetsbare mensen wordt gewerkt. Er werd een gezamenlijke 

website opgericht (buurtwerkantwerpen.be), met informatie over o.a. dienstverlening, en mensen 

die geconnecteerd waren aan één bepaalde plek, kwamen makkelijker op de andere plekken als die 

meer aan hun noden beantwoordden. 

Daarnaast ontstonden er verschillende solidariteitsinitiatieven, zowel vanuit de overheden (bv. De 
Borgerhoutse hulplijn en Antwerpen Helpt) als vanuit het middenveld (bv. potje buur, waar 

buurtbewoners voor elkaar een maaltijd konden bereiden) als vanuit burgers zelf (zoals 

voedselbedeling Fardows vzw door Borgerhoutenaren). 

Ook de moskeeën, die als gebedsplaats moesten sluiten, organiseerden solidariteitsinitiatieven en 

zetten voedselbedelingen op, soms gelinkt aan de maand Ramadan.  
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4.2 De toekomst 
 

En wat met de toekomst? Is de coronaperiode een stimulans om sommige zaken anders te gaan 
doen? In de Antwerpse monitor (vanaf golf 4) peilden we ook naar de intentie tot gedragswijziging 
op een aantal vlakken. 

Op de vraag ‘Wat is jouw intentie na de versoepeling van de maatregelen?’ antwoordt: 

● 31 à 33% op ‘Ik ga zoveel mogelijk terug naar mijn gewoontes van vóór de coronacrisis 
(verplaatsing, reizen, sporten, werken, activiteiten, winkelen…); 

● 53 à 57% op ‘Ik ga enkele nieuwe gewoontes behouden en/of aannemen’; 
● en 12 à 14% ‘Ik heb tijdens de quarantaine mijn gewoontes (bijna) niet aangepast, en ga dit 

nu ook niet doen’. 

De resultaten op de vragen of men na de versoepeling van de maatregelen meer of minder bepaalde 
zaken zal doen  dan vóór de crisis, zijn (mensen die geantwoord hebben met ‘niet van 
toepassing/doe ik nooit’ werden niet meegenomen in deze resultaten): 

● De helft van de Antwerpenaars zegt van plan te zijn na verdere versoepelingen meer de 
natuur in te trekken (wandelen, fietsen). Een kwart tot een derde van zij die wel eens 
sporten is van plan meer te sporten en ongeveer een kwart zegt van plan te zijn meer tijd 
voor het gezin te nemen.  

● Twee derde van de Antwerpenaars zegt na verdere versoepelingen van plan te zijn meer 
fysieke afstand te bewaren. Zo’n 3 op 5 Antwerpenaars geeft aan meer te letten op hygiëne 
(waarbij in de vragenlijst handen wassen en huis poetsen als voorbeelden werden vermeld). 

● Drie op vijf Antwerpenaars geeft aan dat ze nooit thuiswerken of dat het niet van toepassing 
is, maar voor zij die het wel eens doen zegt iets meer dan de helft dat ze na verdere 
versoepelingen van plan zijn dit meer te gaan doen dan voor de coronacrisis.  

● Een derde zegt van plan te zijn meer tijd voor zichzelf te nemen. 
● Wat betreft het organiseren van activiteiten zien we dat ongeveer 16% aangeeft dit meer 

thuis te zullen doen, en 20% minder. Activiteiten buitenshuis zullen voor 9-13% meer worden 
georganiseerd. Hier zien we een verschuiving in de intentie dit minder te zullen doen van 
34% in golf 4 naar 24% in golf 5. 

● Wat reizen betreft, zien we dat ongeveer een derde van de respondenten zegt meer in België 
te zullen reizen. Een 40% zegt minder in het buitenland te zullen reizen. Dit aandeel stijgt 
naar 45% in golf 5.  

● Nog een vrij grote impact zien we bij intentie tot verplaatsingen: in golf 4 gaf 35% aan zich 
meer met de fiets te gaan verplaatsen (in golf 5 is dit 41%); en 45% geeft aan minder de 
tram of bus te zullen nemen (zowel in golf 4 als in golf 5). De minste intentie tot aanpassen 
gedrag zien we bij het zich verplaatsen met de auto: 69% geeft aan dit evenveel te zullen 
doen als voor de coronacrisis; 10% zegt dit zelfs meer te zullen doen. 

● Een grote impact zien we bij de massa-evenementen: een 70% geeft aan dit minder te zullen 
bezoeken. Weinig verschil tussen beide golven. 

● Qua koop- en shopintentie zegt 30% zegt meer lokaal te zullen kopen (geen verschil tussen 
de golven). Wat online winkelen en shoppen betreft: in golf 4 zegt 14% meer online te zullen 
winkelen en 20% te zullen shoppen, tegenover een 20% dat aangeeft dit minder te zullen 
doen. In golf 5 zien we een stijging van het aandeel dat zegt meer online te zullen winkelen 
en shoppen, en 15% minder. Hier tegenover staat dat 40% (in beide golven) zegt minder 
fysiek te zullen gaan shoppen. 

● Verder zien we nog dat iets minder dan 30% de intentie heeft om acties te doen die goed zijn 
voor het milieu en het klimaat. 
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Ga je na de versoepeling van de maatregelen meer of minder dan voor de crisis… - AMON 

 

 

Ga je na de versoepeling van de maatregelen meer of minder dan voor de crisis… - AMON 

 

 
Ga je na de versoepeling van de maatregelen meer of minder dan voor de crisis… - AMON 
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Ga je na de versoepeling van de maatregelen meer of minder dan voor de crisis… - AMON 

 

 

We stelden ook de vraag of mensen van plan zijn om na de versoepeling van de maatregelen meer 
of minder contact te onderhouden (fysiek of via telefoon of videocall) met vrienden, familie,… dan 
vóór de coronacrisis. In de grafieken en cijfers hieronder werden de antwoorden op ‘niet van 
toepassing/doe ik nooit’ niet meegenomen.  

Over het algemeen zien we dat een 30 à 40 % van de respondenten aangeeft om na de 
versoepelingen het contact te intensifiëren met gezin/dichte familieleden en vrienden.  De intentie 
tot meer contact ligt duidelijk lager bij mensen die verder afstaan van de respondenten. 

 

Ben je van plan om na de versoepeling van de maatregelen meer of minder contact te onderhouden (fysiek of via 
telefoon of videocall) met vrienden, familie,… dan vóór de coronacrisis? - AMON 
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Ben je van plan om na de versoepeling van de maatregelen meer of minder contact te onderhouden (fysiek of via 
telefoon of videocall) met vrienden, familie,… dan vóór de coronacrisis? - AMON 
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Deel 5: aanbevelingen van de partners ITG, Atlas, 
Samenlevingsopbouw en UAntwerpen  

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, 

Samenlevingsopbouw en de Universiteit Antwerpen doen op basis van bovenstaande resultaten 

aanbevelingen op 4 domeinen: 

- welbevinden, sociale contacten en gedrag 

- werk- en financiële situatie 

- communicatie en informatiegaring 

- dienstverlening 

5.1. Welbevinden, sociale contacten en gedrag 

•   Erken COVID-19 als sociale ziekte: Om COVID-19 in kwetsbare bevolkingsgroepen te kunnen 
bestrijden, is een bredere kijk nodig dan louter het bestrijden van een besmettelijke ziekte. Er is een 
intersectorale aanpak nodig, waarbij ook factoren als huisvesting, werkgelegenheid, voedsel- en 
spirituele ondersteuning aangepakt moeten worden om de economische, sociale en psychologische 
gevolgen af te wenden. 

De maatregelen kunnen beter of slechter gevolgd worden wanneer bepaalde randvoorwaarden 
vervuld zijn: bv. goede huisvesting, gezonde thuissituatie. Daar waar dit afwijkt van de gangbare 
norm op basis waarvan de maatregelen opgesteld worden, moet bekeken worden in welke mate 
mensen op extra ondersteuning kunnen rekenen. 

•   Veerkracht: Mensen zijn veerkrachtig. Ook in erg moeilijke situaties slagen ze erin om 
oplossingsgericht te denken. De verschillende netwerken waar mensen deel van uitmaken 
(bijvoorbeeld op niveau van een wijk, een religieuze of culturele gemeenschap of het 
verenigingsleven), boden de afgelopen periode ondersteuning. Vanwege deze ondersteuning is het 
belangrijk dat het beleid hen erkent als waardevolle en betrouwbare partners en er volop op inzet 
om met deze lokale netwerken samen te werken.           

•   Vlotte doorstroom naar psychosociale hulpverlening1: Gedurende de onderzochte periode zien 
we beduidend meer depressieve klachten bij  

● jonge mensen, in het bijzonder bij jonge vrouwen 
● kwetsbare groepen zoals werklozen en laaggeschoolden 
● mensen die tot een risicogroep behoren voor COVID-19 

Het is belangrijk om mensen die voldoen aan deze kwetsbaarheidsindicatoren goed te begeleiden 
tijdens eventuele toekomstige periodes van quarantaine en/of lockdown, hen duidelijk de weg te 
wijzen naar eventuele psychosociale hulpverlening en mogelijke drempels (zoals wachttijden, 
kostprijs, taal) naar deze hulpverlening aan te pakken.  

•   Fysieke activiteit2 : Wie regelmatig fysiek actief is (wandelen, fietsen, sporten) rapporteert minder 
depressieve klachten. Dit impliceert eveneens dat er tijdens toekomstige maatregelen rekening moet 
gehouden worden met de mogelijkheden tot fysieke activiteit. Binnen stadsplanning3 is het 
belangrijk om voldoende publieke ruimte te vrijwaren, die ook voorzien is op verschillende (profielen 
van) gebruikers. De wijken waar de behuizing het kleinst is en de nood om buiten te komen het 
grootst, zijn meestal ook de wijken waar deze publieke ruimte met meer mensen gedeeld moet 
worden.  
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Feedback vanuit stad Antwerpen 

 1 Vlotte doorstroom naar psychosociale hulpverlening 

1. Bestaande projecten/afsprakennota’s die omwille van de coronacrisis een extra impuls 

kregen via relance: 
● Via de afsprakennota “Traumabehandeling” bieden Solentra en The Human Link 

ondersteuning (individuele therapie, groepssessies en sensibilisering) aan vluchtelingen 

met traumagerelateerde klachten. Ook worden onze medewerkers geadviseerd en 

gevormd door Solentra inzake deze doelgroep en de trauma-problematiek. Eind 2020 

werden extra relancemiddelen (80.000 EUR) toegekend aan Solentra voor extra inzet op 

individuele therapie en telefonische stress-reductiesessies. 

● Het bestaande project “Psycho-educatie” met The Human Link (cursussen rond angst, 

stress en depressie voor inwoners) ontving in 2020 extra middelen naar aanleiding van de 

corona-crisis ten bedrage van 10.500 EUR. De cursussen werden online aangeboden en 

uitgebreid met een extra aanbod in kleinere groepjes rond stress, angst en piekeren ten 

tijde  van corona. 

● De organisatie “Therapeuten voor Jongeren”, die gratis psychologische ondersteuning 

voorzien voor kinderen en jongeren, zowel individueel (10-20j) als groepsgericht (18-22j), 

richtte zich omwille van de coronacrisis meer op online hulp en ondersteunde daarnaast 

in de zomer studenten/jongvolwassenen extra via groepssessies. Er werd via 

relancemiddelen een extra toelage van 34.600 EUR toegekend voor de organisatie van een 

expo over de rechtspositie van jongeren (najaar 2021) en het drukken en verspreiden van 

sensibiliserende TEJO-strips. 

● Project Kruispunten (CAW): Kruispunten zijn plekken waar inwoners laagdrempelig en 

gratis terecht kunnen met psychische en sociale problemen. Het is een 

samenwerkingsverband tussen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Andante, ZNA, 

Psychiatrisch Centrum Multiversum en CAW Antwerpen met ondersteuning van stad 

Antwerpen. In september 2019 startte het eerste Antwerpse kruispunt in Luchtbal. In 

januari 2021 startten 2 nieuwe kruispunten op: in Antwerpen-Centrum en Deurne. In april 

2021 volgt nog een kruispunt op het Kiel. In het kader van de relance werd 65.000 EUR 

extra toegekend voor de bekendmaking van de kruispunten. 

  

2. Nieuwe projecten in het kader van de relance 

Binnen het sociaal herstelplan wil de stad Antwerpen niemand achterlaten, daarom zetten we in 

op het versterken van mensen. Er werden verschillende nieuwe projecten opgestart waarbij de 

mentale gezondheid van cliënten en burgers centraal staat. 

● Armoede opsporen achter de gevels: meer outreachend werken naar kwetsbare gezinnen.  

Het Extra-team werd versterkt en projecten met scholen, Kind en Gezin en CAW werden 

opgezet. 

● Extra aandacht voor sociaal-psychologische ondersteuning: extra aanbod voor 

frontlijnwerkers en jongeren. 

● “Versterken sleutelfiguren” : deskundigheidsbevordering van sleutelfiguren in de 0de en 1ste 

lijn (leerkrachten, jeugdwerk, buurtwerking en andere 0de/1stelijnswerkers) inzake 

psychische gezondheidsbevordering van hun doelpubliek. Uitgevoerd door The Human Link 

(relancemiddelen: 29.295 EUR). 

● “Stress en armoede”: eerstelijnsorganisaties en kansarme Antwerpenaren vormen inzake 

de impact van armoede op het psychisch welzijn en versterken van veerkracht in kansarme 

gezinnen (armoede als langdurige stress, omgaan met stigma en schaamte, omgaan met 

stress door afhankelijkheid,...). Uitgevoerd door The Human Link. (relancemiddelen: 

40.520 EUR). 
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● “Ondersteuning zorgverleners”: ondersteuning van zorgverleners die tijdens de 

coronacrisis in de frontlinie staan en met extra druk, stress, angst en frustraties 

geconfronteerd worden. Het aanbod omvat individuele en groepscoaching, cursussen, 

workshops, opvangsessies en individuele begeleidingen. Uitgevoerd door The Human Link  

(relancemiddelen: 50.000 EUR). 

● “Psy-net” van Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA): verdere 

professionalisering van Psy-net, het netwerk van psychosociale zorg van de instellingen 

van de AUHA, dat laagdrempelige psychologische ondersteuning voorziet voor studenten. 

Er wordt extra ingezet op communicatie, opleiding, inter/supervisie, een 

kwaliteitsmanagement en evaluatiesysteem en structurele verankering bij alle partners 

(relancemiddelen: 80.000 EUR). 

● “Coronababbels”: met ’coronababbels’ wil de stad kwetsbare burgers die tijdens de 

coronacrisis hun weg zijn kwijtgeraakt oppikken, hen een luisterend oor bieden en opnieuw 

op weg helpen. De projecten steunen op vier werkingsprincipes: de dialoog aangaan; 

psychologische ondersteuning bieden; inzetten op het versterken van netwerken en 

signalen terugkoppelen aan de stad en het beleid. Er zijn in totaal 7 organisaties in de stad 

die deze coronababbels organiseren en dit op maat van hun eigen doelpubliek. Twee 

coronababbels zijn specifiek gericht op jongeren, twee zijn er gericht naar sekswerkers, één 

naar nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond en één naar mensen in 

armoede. De laatste is breed gericht naar kwetsbare burgers maar heeft dan weer een 

creatieve invulling. Indien tijdens de coronababbels blijkt dat een deelnemer meer hulp 

nodig heeft dan het groepsaanbod, dan kan de klant verwezen worden naar het project 1ste 

lijns pyschologische hulp van VAGGA. 

● Hoop-trainingen.  Hoop is het geloof dat je toekomst beter is dan vandaag en dat je daar 

zelf voor kan zorgen.  Hoop is een wetenschappelijk begrip uit de positieve psychologie dat 

een beschermende factor is tegen trauma’s en langdurige stresserende ervaringen, maar 

het biedt ook de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en het welbevinden te verhogen. 

Hoopvolle mensen kunnen beter drempels overwinnen om hun doelen te bereiken. De 

European Family Justice Center Alliance biedt, met haar ervaring in intrafamiliaal geweld, 

dit jaar 20 vormingen aan, waarbij professionals getraind worden  in de principes van de 

hoop, de dynamiek van het verliezen maar ook vergroten van hoop.  Relancemiddelen: 

21.000 EUR. 

● Camp Hope: Camp Hope wil met het medium circus de competenties van kinderen en 

jongeren versterken die het slachtoffer werden van een intrafamiliaal geweld. Men werkt 

hiervoor samen met de organisatie FJC Veilig Thuis via een onderzoekstraject dat moet 

uitmonden in een projectweek. Vanuit Vlaanderen (cultuur) werd hiervoor aan de 

uitvoerder Ell Circo D'ell Fuego 165.100,00 EUR subsidie toegekend voor een project van 3 

jaar. Relancemiddelen 50.000 EUR. 

● Kindreflex: Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling ondersteunt organisaties in het 

ontwikkelen van een kindreflex. De kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen 

cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De kindreflex helpt 

hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel 

mogelijk te herstellen.  Relancemiddelen : 60.000,00 EUR. 

● Tijdelijke versterking Covid (MOPA): MOPA vzw wordt geconfronteerd met een veel grotere 

instroom van patiënten en vooral psychosociale en administratieve ondersteuningsvragen 

van hun naasten t.g.v. Covid-19-overlijden. Uitgestelde rouw of een niet plaatsgevonden 

rouwproces en psychosociale ondersteuning vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Met 

de huidige werking kan MOPA vzw de ondersteuningsvragen niet allemaal verwerken. 

Tijdelijke personeelsondersteuning is noodzakelijk. Relancemiddelen 40.000,00 EUR. 

● 1Gezin1Plan: 1G1P heeft het voorbije jaar met relancemiddelen (a rato van 70.000 euro) 

een extra VTE eerstelijnspsycholoog ingezet en hiertoe afsprakennota's met CGG Andante 

vzw en CGG Vagga vzw opgemaakt, ter versterking van de eerstelijnspsychologische hulp 

1 Gezin 1 Plan Antwerpen. De middelen zijn voor de duur van 1 jaar, m.i.v. 1/10/2020. 

Opzet is om tijdens de contacten met kinderen en jongeren te peilen naar: 
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○       Hoe beleven de kinderen/jongeren de coronatijd? 

○ Wat zorgt voor de meeste psychische zorgen/problemen bij de kinderen/jongeren? 

○  Waar geven de kinderen/jongeren zelf aan nood aan te hebben, en welke ondersteuning 

zouden zij wensen? 

○    Wat kan ondersteunend werken voor het kind/de jongere tijdens de coronatijd, uit het 

standpunt van de psycholoog?  

3. Regulier aanbod ter ondersteuning van klanten en medewerkers in functie van 

klantbegeleiding: 
 

● Project eerstelijnspsychologische hulp Vagga – IFG stad Antwerpen OCMW-klanten 

kunnen, door de maatschappelijk werker, voor alle problematieken verwezen worden 

naar het project. Er wordt binnen de veertien dagen na aanmelding een afspraak 

gemaakt met de klant. Op 1 juli 2020 werd het aanbod uitgebreid. Hulpverleners van het 

Family Justice Center en de dienst Extra kunnen burgers met beperkte inkomsten 

doorverwijzen. 

●  Het psychiatrisch verpleegkundig team ondersteunt medewerkers in de begeleiding van 

cliënten met psychische of psychiatrische problemen. Dit team heeft een schakelfunctie: 

ze leggen contact met gespecialiseerde diensten, gaan mee op intake, en zijn aanwezig 

op een inter-organisationeel zorgoverleg of organiseren dit zelf. 

● De interne dienst Psychosociale begeleiding ondersteunt klanten wanneer een 

activeringstraject moeizaam verloopt omdat er (mogelijk) psychische klachten zijn. Er 

wordt samen met cliënt bekeken wat het probleem en de beste aanpak is. De begeleider 

geeft advies wat betreft doorverwijzing naar bv cursussen (stressbeheersing, relaxatie, 

zelfvertrouwen,...) of naar de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de wachttijd kunnen 

ondersteunende gesprekken worden voorzien. 

● Opleidingsaanbod dat onze medewerkers handvaten geeft  ter ondersteuning van 

klanten: 

○       Wegwijs in de Geestelijke Gezondheidszorg 

○       Psychische problemen bij klanten: Psychose 

○       Psychische problemen bij klanten: Persoonlijkheidsproblematieken 

○       Psychische problemen bij klanten: depressie en suïcidepreventie 

○       Verslavingsproblematiek en motiverende gespreksvoering 

○       Eerste Hulp bij Psychische Problemen (EHBP) voor professionals (Rode Kruis)            

2 Fysieke activiteit 

Vanuit de afdeling sport wordt ingezet op laagdrempelig aanbod, voorbeelden: 

● Zwembaden zijn terug geopend volgens coronarichtlijnen 
● Online lessen van Sport en Beweeg Mee en Buurtsport opgestart (zowel live als opgenomen) 
● Antwan wandelingen in 4 parken vanaf 9/2 tot en met krokusvakantie 
● Sportzomer: is doorgegaan tot het niet meer mocht 
● Wandelen en lopen in the picture gezet op website 
● Antwerpse sportweken met aangepaste maatregelen 
● Algemeen: telkens zoveel mogelijk laten doorgaan binnen de geldende coronamaatregelen 

3 Stadsplanning 

We zijn eigenlijk al met de uitrol van de aanbevelingen bezig, zowel op de lange termijn als 
responsief versneld nu op de korte termijn. 

 Langetermijnelementen zijn verankerd in: 
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● Het groenplan, dat nu via lokale groenplannen met de districten verder wordt gerealiseerd. 
● De plannen voor De Grote Verbindig waardoor de stad de komende 10 tot 15 jaar heel wat extra 

kwalitatieve groenruimte bij creëert. 
● Het Klimaatplan2030 dat ook heel erg inzet op de vergroening van de stad en de ondersteuning 

van ook private kwalitatieve buitenruimtes. 
● De update van het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan – onder begeleiding van team 

Stadsbouwmeester. 
● De sterke nadruk op de grootte van wooneenheden via de bouwcode en het vergunningenbeleid 

(te kleine appartementen wordt systematisch geweigerd wegens te beperkte woonkwaliteit). 

Korte- en middellangetermijnelementen zijn verankerd in de meerjarenplanning van Publieke 
Ruimte (zowel bovenlokaal als lokaal) 

● Heraanleg van straten en pleinen met een veel sterkere focus op beleving, vergroenen en 
verblauwen (cf. tuinstraten en nu klimaatstraten en ‘Antwerpen breekt uit’). 

 Snellere respons naar aanleiding van de coronamaatregelen: 

● Versnelde uitrol van schoolstraten (in het kader van verkeersveiligheid en voldoende wachtruimte 
voor de schoolpoort). 

● Versnelde uitrol van fietsstraten om meer fietsers veilig en comfortabel te laten bewegen. 
● Uitwerking van wandel- en fietsapp (wordt midden februari 2021 gereleased) die ook inzet op 

recreatie. 
● Versnelde uitrol van de voorziene woonerven (beslist in augustus 2020 en uitrol gestart in 

september 2020) in het district Antwerpen om zo meer ruimte te creëren voor bewoners die een 
beperkte buitenruimte hebben. In de eerste fase worden er 26 straten versneld woonerf. 

 

5.2. Werk- en financiële situatie 

•   Ken rechten waar mogelijk automatisch toe1: Sociale rechten worden in veel gevallen 
onderbenut. Dit heeft verschillende redenen: mensen zijn niet op de hoogte van het recht, weten 
niet of ze er voor in aanmerking komen, of de administratieve last om tot het recht te komen is te 
groot (of niet evenredig).   

Tijdens deze coronacrisis waren diensten minder toegankelijk, waardoor het moeilijker was om 
bepaalde administratieve voorwaarden te vervullen. Tegelijk zien we dat andere diensten zodanig 
veel hulpvragen krijgen dat het eenvoudiger zou zijn om bepaalde rechten automatisch toe te 
kennen. Dit bespaart eerstelijnswerkers het werk om de maatregel bekend te maken, de 
voorwaarden te bekijken en te helpen om de aanvraag in te dienen (en eventueel ook nog om het 
resultaat van de aanvraag te behandelen). 

•   Schort bewijslasten en andere controlerende voorwaarden tijdelijk op2: Er waren meer 
aanvragen voor leefloon, tijdelijke werkloosheid, werkloosheid. Om hier beroep op te kunnen doen, 
moeten mensen papieren voorleggen. Door de druk op de dienstverlening, de ontoegankelijkheid 
van bepaalde diensten was het soms niet mogelijk om (tijdig) aan de juiste papieren te komen, met 
als gevolg dat mensen tijdelijk zonder inkomen zaten. De financiële situatie van mensen was zodanig 
precair dat er veel sneller gereageerd moest worden. Hier moet ook door de overheden flexibeler 
mee omgegaan worden. Wat kan er digitaal doorgegeven worden, wat kan later binnengebracht 
worden, zijn er ook andere alternatieven voor? 
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Feedback vanuit stad Antwerpen 

1 Ken rechten waar mogelijk automatisch toe 

● Sinds vorig jaar heeft stad de principiële goedkeuring gekregen van de hogere overheid om 
gegevens m.b.t. armoede (VT-statuut bv) op te vragen in de kruispuntdatabank en te gebruiken. 
Dit zou gekoppeld worden aan de A-kaart zodat we de sociale statuten geautomatiseerd kunnen 
opladen.  

● Op dit moment ontbreken nog de nodige IT-connecties, maar is in scope en wordt opgenomen 
(project ligt bij Sociale Dienstverlening en Ondernemen & Stadsmarketing). 

● Een inschrijvingsformulier voor de sociale huisvestingsmaatschappijen is gerealiseerd. 
● Een nieuwe vorm van wederkerende aanvullende financiële bijstand, de klimpremie, werd 

geïntroduceerd voor werkarme gezinnen. 
● Een eenmalige financiële tegemoetkoming werd toegekend aan kwetsbare gezinnen die huren op 

de private woonmarkt en leven van een minimumuitkering leefloon, werkloosheidsvergoeding, 
invaliditeitsuitkering. 

● Een lokaal consumptiekrediet voor gerechtigden op een IGO werd toegekend met prioriteit aan 
alleenstaanden. 

● Leefloongerechtigden kregen maandelijks automatisch een coronapremie toegekend ten bedrage 
van 50 euro per maand. 

● Het energieteam heeft klanten met een budgetmeter aardgas gericht aangeschreven voor hun 
aanvraag MLA. Hierbij hebben we de drempel verlaagd aangezien hun aanvraag in elk sociaal 
centrum kon gebeuren. Tevens hebben we een digitaal formulier ontwikkeld (met de 
communicatiedienst) zodat mensen zelfs niet meer fysiek buiten moeten om hun aanvraag te 
doen. 

● Klanten die in 2020 geen aanvraag stookoliepremie gedaan hebben, hebben we persoonlijk 
aangeschreven om hen aan deze mogelijkheid te herinneren. Vaak zijn het klanten met een laag 
inkomen en/of verhoogde tegemoetkoming. 

2Schort bewijslasten en andere controlerende voorwaarden tijdelijk op 

● Voor de aanvragen leefloon en maatschappelijke dienstverlening werden er aanpassingen 
doorgevoerd binnen het vereiste sociaal onderzoek: de huisbezoeken werden opgeschort, 
werkbereidheid werd binnen de huidige maatschappelijke context anders ingeschat, mensen die in 
het buitenland vast zaten en leefloon genoten konden dit tijdens deze periode verder genieten. Er 
werd ingezet op online communicatie waar mogelijk met de burger. 

5.3. Communicatie en informatiegaring 

•   Werk taalbarrières zoveel mogelijk weg: 1  

- Zorg voor tijdige en nauwkeurige vertalingen van maatregelen en regelgeving. 

- Gebruik eenvoudige en duidelijke taal, met visuele hulpmiddelen voor laaggeletterden waar 
nodig. Gebruik 

o klare taal – eenvoudige formulering 
o korte zinnen – max 10- 13 woorden  
o alledaagse spreektaal, eenvoudige basiswoorden.  
o Vermijd figuurlijke taalgebruik.  

•   Diversifieer informatiekanalen2: Combineer print, digitale, audio en video communicatie. Varieer 
om aandacht te houden. Sociale media kunnen een krachtig instrument zijn om mensen te bereiken 
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en informatie te verspreiden (bv. via influencers), om ‘nepnieuws’ en het geloof in complottheorieën 
te verminderen. Sociale media bereiken echter niet alle segmenten van kwetsbare 
bevolkingsgroepen (bv. ouderen of kortgeschoolden met digitaal analfabetisme). 

•   Crisiscommunicatie3: Investeer in crisiscommunicatie en werk een strategie uit in functie van een 
maximaal bereik van kwetsbare groepen. Voorzie  laagdrempelige communicatieproducten en zet in 
op geschikte kanalen die eerstelijnsmedewerkers kunnen gebruiken tijdens het klantencontact. 

•   Zet vertrouwenspersonen4 in: communicatie via een vertrouwenspersoon werkt altijd beter dan 
massacommunicatie. In de coronacrisis wordt het nogmaals duidelijk dat het belangrijk is dat een 
hulpverlener de tijd en de ruimte krijgt om een vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden 
met zijn cliënt. Door die vertrouwensband durft een cliënt sneller aan te geven wanneer iets niet 
goed gaat (als die sociaal geïsoleerd dreigt te geraken, de maatregelen niet begrijpt of niet de 
mogelijkheid heeft om die na te leven). Een vertrouwd gezicht kan dan mee nadenken over de opties 
binnen zijn/haar situatie. 

• Zorg voor een goede coördinatie5 van het ontwikkelen van communicatieproducten over 
beleidsdomeinen heen. 

• Verbindende communicatie6 met oog voor diversiteit is cruciaal. Wij-zij-discoursen werken 
isolement in de hand, of het nu gaat over jongeren, mensen met migratieachtergrond of 
tweedeverblijvers. Het is belangrijk om etnische framing tegen te gaan en te anticiperen op 
stigmatisering (ook in de reguliere media). 

•  Zorg voor herkenbaarheid7 en wees een betrouwbare afzender: teken materialen af met het logo 
van de stad of van Atlas. 

•  Meer onderzoek over de impact van (vertaalde) coronacommunicatie is nodig. Het is belangrijk 
om te bepalen wat de randvoorwaarden zijn van de inzet van vertalingen en verschillende formats 
(vb audio, video…), wat haalbaar en nuttig is . De onderzoeken van Atlas en stad Antwerpen i.s.m. 
IPSOS zijn een eerste stap in het in kaart brengen van welke communicatie werkt in tijden van crisis. 
Hier is nog heel wat werk voor de boeg. 

•  Werk de gepaste communicatiematerialen uit en verspreid ze op de gepaste kanalen. One size fits 
not all. Inspiratie kan je vinden op www.diversiteitspraktijk.be.  

 

http://www.diversiteitspraktijk.be/
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Feedback vanuit stad Antwerpen 

 1 Taalbarrières wegwerken 

● In de visie voor marketing en communicatie die de stad vooropgesteld, vormt toegankelijk 
communiceren één van de basisprincipes. Diversiteit en toegankelijkheid hebben een volwaardige 
plaats in het communicatiebeleid. 

● In januari 2021 werd er binnen de stad bv. een vernieuwde schrijfgids uitgewerkt en goedgekeurd 
met interne richtlijnen voor stadsmedewerkers om communicatie maximaal toegankelijk en 
inclusief uit te werken.  

● Voor communicatie van de stad i.f.v. verschillende beleidsdomeinen (cultuur, jeugd, sport, 
onderwijsbeleid, sociale dienstverlening, stadsbeheer, stedelijke campagnes, …) wordt er op 
projectniveau doorlopend ingezet op deze aanbevelingen. 

● De organisatiestructuur voor marketing en communicatie in de stad werd in 2021 herwerkt. 
Hierbij werd een stadsbreed adviespunt voor toegankelijke communicatie voorzien die daarvoor 
nauw samenwerkt met Atlas integratie & inburgering Antwerpen. 

● De stad communiceert meertalig binnen het kader van de taalwetgeving. De crisiscommunicatie-
uitingen rond de coronamaatregelen werden vertaald naar minstens 13 talen.  

● Ook Antwerpenhelpt.be is meertalig gemaakt. 

2  Diversifieer informatiekanalen  

● In de visie voor marketing en communicatie die de stad vooropstelt, vormt maximaal digitale 
communicatie een uitgangspunt, maar worden analoge communicatie-alternatieven voorzien 
waar dit in functie van de doelgroep vereist is. 

● We proberen hiervoor doorlopend te luisteren naar de noden van de doelgroep via kwantitatief 
en kwalitatief marktonderzoek, social listening, influencer werking en intensieve samenwerking 
met partners in functie van verschillende beleidsdomeinen (sociale dienstverlening, 
stadsvernieuwing, mobiliteit, sport, …) 

● Er wordt in 2021 onderzocht of een meer centraal georganiseerde communitywerking naar 
analogie met de huidige influencer werking de marketing en communicatie van de stad zou 
kunnen versterken voor bepaalde doelgroepen 

● De stad voert de regie over de realisatie van de beleidsdoelstellingen en doet daarvoor soms 

beroep op professionele partners. In functie daarvan werken we als stad  soms samen met 

individuele partners (bv. Imec, sportclubs, mobiliteitspartners, organisatoren van kinderopvang) 

en soms met partnernetwerken (bv. Huizen van het kind, onderwijsnetten, 

handelaarsverenigingen, Vlaamse steden en gemeenten, … ). Regelmatige communiceren we 

naar deze partners met de vraag om de boodschap te verspreiden via de kanalen van deze 

partners. Zo bleek het netwerk van vele sociale partners bijzonder nuttig wanneer we als stad in 

2020 de coronamaatregelen naar specifieke doelgroepen moesten communiceren. 

● Video krijgt de voorkeur op kanalen waar dit mogelijk is en budgettair verantwoord. Audio wordt 
aanvullend voorzien in functie van de boodschap en doelgroep. 

3  Crisiscommunicatie 

● De stad beschikt over een crisiscommunicatieteam van communicatieprofessionals dat door een 
coördinator wordt aangestuurd. Bij crisissituaties gaat het team over tot gepaste communicatie-
acties die erop gericht zijn om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken. In de 
coronacontext werd vanuit de coördinator een werkgroep opgezet waarin aanspreekpunten 
vanuit verschillende beleidsdomeinen zetelen (oa. gezondheid, jeugd, sociale dienstverlening, 
maatschappelijke veiligheid, Atlas, cultuur, districten, onderwijs). In deze werkgroep wordt 
crisisinfo gedeeld en worden noden vanuit de verschillende domeinen geformuleerd en omgezet 
in communicatievragen. De communicatievragen worden verwerkt en omgezet in acties door de 
coördinator en het communicatieteam.  
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● Door het voeren van onderzoeken (bv. IPSOS onderzoek) en het samenwerken binnen de 
beleidsoverschrijdende werkgroep, worden communicatiematerialen en -kanalen voortdurend 
bijgestuurd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de noden van doelgroepen en intermediairs.  

● Via de beleidsoverschrijdende werkgroep en via een partnermailing van de afdeling sociale 
dienstverlening worden communicatiematerialen van de stad maximaal gedeeld met 
eerstelijnsmedewerkers.  

4 Vertrouwenspersonen 

● Gemeenschapsvorming voor contact met de verschillende bewonersgroepen, 
(geloofs)gemeenschappen en sleutelfiguren. Via sleutelfiguren binnen de verschillende 
gemeenschappen heeft gemeenschapsvorming zo’n 5000 geëngageerde mensen bereikt. 

● Door de coronamaatregelen moesten de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) hun werkingen 
aanpassen. Het bewonerspanel nam de communicatie van de SHM’s onder de loep en dacht na 
over aanbevelingen voor bijsturing en bijkomende acties. Via model inspraak en participatie SHM's 
werd er advies gegeven over: 

○ Communicatie: via welke kanalen communiceren de SHM’s  
○ Bereikbaarheid SHM’s (bij leefbaarheids- en bij technische problemen)  
○ Solidariteitsacties (ideeënbus, Ramadan)  
○ Verspreiding corona in appartementsblokken 

5  Goede coördinatie 

● De stad blijft inzetten op een stadsbrede marketing- en communicatieplanning waarbij de 
belangrijkste communicatiemomenten jaarlijks vastgelegd en gebudgetteerd worden. Op die 
manier kunnen de communicatie-initiatieven van de groep stad Antwerpen beter gecoördineerd 
en op elkaar afgestemd worden. De organisatiestructuur voor marketing en communicatie in de 
stad werd in 2021 mede in functie daarvan herwerkt.  

 

6 Verbindende communicatie 

● De merkstrategie formuleert de ambitie dat we als stad gezien willen worden als een stad die 
inzet op vernieuwing, vooruitgang en verbetering in de breedste zin van het woord. We staan 
met andere woorden voor een positief merk. Verbindend communiceren maakt daar inherent 
deel van uit.  

7 Herkenbaarheid 

● We kiezen als stad om te communiceren als 1 merk, de zogenaamde éénmerkstrategie. Dit 

betekent dat alle marketing en communicatie die door de groep stad Antwerpen uitgewerkt 

wordt, zichtbaar met elkaar verbonden is, door een gemeenschappelijke set aan vormelijke 

richtlijnen. 

● Omwille van herkenbaarheid wordt sinds 2004 consequent hetzelfde logo gebruikt. De andere 

vormelijke richtlijnen zijn mee geëvolueerd met de tijd en werd in 2018 voor het laatst geüpdatet, 

maar liggen telkens in het verlengde van elkaar (bv. extra lettertype, extra mogelijkheden voor 

beeldtaal, …) Hierdoor is er geen opvallende stijlbreuk in de communicatie van de stad sinds 

2004, slechts een organische evolutie.  
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5.4 Aanbevelingen met het oog op de vaccinatiecampagne 

•  Ook tijdens de vaccinatiecampagne is het belangrijk om in te zetten op vertrouwenspersonen en 
intermediairen (bv. hulpverleners, sociaal werkers, trajectbegeleiders) en sleutelfiguren in allerlei 
netwerken (bv. op wijkniveau, in het verenigingsleven, religieuze of culturele gemeenschappen, 
influencers…).  

● Verderbouwen op bestaande netwerken en activiteiten op lokaal niveau zorgt ervoor dat 
een nationale vaccinatiecampagne extra legitimiteit en betrouwbaarheid krijgt. 

● Investeer tijd in menselijk contact en een open gesprek met mensen die twijfelen over 
een vaccinatie. Dit moet in bepaalde gevallen ook live plaats kunnen vinden.  

•  Verbindende communicatie is ook belangrijk tijdens de vaccinatiecampagne om het 
samenhorigheidsgevoel te versterken: ga mensen die wantrouwig staan ten opzichte van vaccinaties 
niet uitsluiten of culpabiliseren of verwijten, maar ga met hen in gesprek over hun beweegredenen 
en achtergrond. 

•  Betrouwbare, heldere informatie en sensibilisering over de vaccinatiecampagne is essentieel. Er 
zal tegenstrijdige info circuleren vanuit allerlei hoeken. Zorg er daarom voor  

● dat je overduidelijk maakt wie de informatie verzendt of van wie de sensibiliseringsactie 
uitgaat (bv. met het logo en de huisstijl van de Stad of de federale overheid)  

● dat die boodschap toegankelijk is. Investeer ook in een gediversifieerde communicatie 
gericht op kwetsbare doelgroepen en via intermediairen. 

● dat overheden op een gecoördineerde manier communiceren (vermijd losse flodders, 
vermijd verschillende interpretaties) en dat er geen tegenstrijdigheden zijn tussen de 
boodschappen van verschillende officiële instanties 

 

Feedback vanuit stad Antwerpen 

Deze communicatie werd nog niet opgestart op het moment dat dit rapport verschijnt. 

Bovenvermelde aandachtspunten worden hierin meegenomen. 

 

5.5. Dienstverlening 

•   Toegankelijke dienstverlening1: Blijf, waar het kan, inzetten op een toegankelijke, live 
dienstverlening. Kan dat niet of nauwelijks, dan is een volwaardig uitgebouwd digitaal of telefonisch 
alternatief noodzakelijk. Maak je dienstverlening toegankelijk door: 

● live ontmoetingen zo veel mogelijk te garanderen: deze zijn belangrijk bij 
intakegesprekken, trajectbepaling, gesprekken met trajectbegeleiders, bij het leren 
van Nederlands, lessen Maatschappelijke oriëntatie, … Deze live gesprekken zijn 
essentieel om een passende, activerende en samenhangende begeleiding te 
voorzien op maat van de levenssituatie van de persoon in kwestie.  

● efficiënte digitale ondersteuning te bieden2:  
○ een gebruiksvriendelijk digitaal alternatief voor klantencontact is 

noodzakelijk, in combinatie met de mogelijkheid voor de cliënt om zijn 
digitale vaardigheden te versterken (via de dienst zelf of via een 
samenwerkingsverband) 
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○ Investeer ook in het noodzakelijke materiaal (laptop, kaartlezer, (betaalbaar) 
internet) voor de cliënt. 

● ook een niet-digitaal alternatief vanop afstand (telefoon) te voorzien voor niet-
digitaal vaardigen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat  telefoonkosten voor 
bepaalde doelgroepen een drempel zijn. 

•   Een goed doelgroepenbeleid is belangrijk. Stem je aanbod af op de variatie van je doelpubliek. 
Voor inburgering is dat een onderscheid maken tussen: 

● Mensen die makkelijk zelfstudie kunnen doen 
● Mensen die lessen Nederlands of Maatschappelijke Oriëntatie kunnen volgen via 

digitale kanalen. Belangrijk is dat die groep toch groter is dan we voordien 
inschatten. 

● Een beperktere doelgroep die nood heeft aan (uitsluitend) live lessen 

•   Er is een heel grote vraag van anderstaligen naar kansen om Nederlands te leren en te 
onderhouden, ook in coronatijden. Heel wat formele (bv. lessen of georganiseerde oefenmomenten) 
én informele (bv. een praatje bij de bakker) kansen om Nederlands te gebruiken, vallen momenteel 
weg.  

● Onze aanbeveling is dus enerzijds om meer te investeren in digitale oefenkansen. 
Hier is veel vraag naar bij de digitaal vaardige anderstaligen, maar weinig 
vrijwilligersorganisaties zijn vragende partij om hieraan mee te werken (bijvoorbeeld 
omdat hun vrijwilligers zelf minder digitaal vaardig zijn). 

● Anderzijds is het ook belangrijk om vrijblijvende oefenkansen te creëren voor de 
groep anderstaligen die wel digitale drempels ervaart door, waar mogelijk, live in 
(heel) kleine groepen oefenkansen Nederlands te organiseren. 

•  Communiceer laagdrempelig over je dienstverlening. Het is belangrijk om niet enkel de 
gezondheidsmaatregelen of nieuwe regels rond contacten te communiceren, maar om ook de 
impact van corona op de dienstverlening op een heldere en overzichtelijke manier over te brengen 
(bv. welke diensten zijn fysiek open en wanneer, hoe kan je diensten fysiek, telefonisch of digitaal 
bereiken). Dit is essentieel om efficiënt te kunnen doorverwijzen naar andere diensten. 

•   Er zijn reeds sterke netwerken aanwezig op lokaal vlak: informele praktijken die mensen met 
problemen en vragen verder helpen. Het is belangrijk verder te bouwen op deze netwerken en acties. 
Hiervoor is ook samenwerking met vertrouwde sleutelfiguren nodig. Het is belangrijk dat het beleid 
gebruikt maakt van bestaande kanalen van informatiebronnen van de netwerken/gemeenschappen 
zelf (ook om verkeerde informatie en desinformatie tegen te gaan) en er is nood aan ondersteuning 
en vorming van deze vrijwilligers om duurzame initiatieven op te zetten.  
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Feedback vanuit stad Antwerpen 

1 Toegankelijke dienstverlening 

Na de eerste lockdown en tot op heden blijft de dienstverlening zo veel mogelijk verzekerd: 

● PVS (voor daklozenopvang en opvang in noodwoningen) bleef (beperkt) open. Woonkantoren van 
zodra mogelijk op veilige manier ook terug open op afspraak. 

● Ook vrijwilligerscoaches, wegwijzer, vrije tijd, buurtsecretariaten zijn zo veel als mogelijk/nodig 
fysieke afspraken blijven aanbieden. 

● Extra: behoud van contacten met klanten, vnl. op afstand.  Klanten die een fysiek contact nodig 
hebben, worden ontvangen in een veilige omgeving (Sociaal Centrum of Huizen van het Kind). 
Blijvend inzetten op stoepgesprekken en indien nodig huisbezoek (conform de richtlijnen GPD en 
na overleg met leidinggevende).  Nieuwe aanmeldingen worden opgestart. 

● Sociale kledingwinkel ‘Binnenste Buiten’ open op afspraak en individuele begeleiding loopt 
aangepast door. 

● Lokale opvanginitiatieven: groepswerk en vorming blijven doorgaan in de geslotenheid van de 
leefgroep en de vaste begeleider. Richtlijnen die gelden voor Jeugdhulp (Agentschap Opgroeien) 
worden gevolgd als basisprotocol. 

● Jongerenwerking en MIRIAM: de individuele begeleidingen lopen verder.  Zoveel mogelijk digitaal 
of in de buitenlucht.  Eventueel in daarvoor ingerichte spreekruimtes conform de voorschriften. Bij 
project MIRIAM worden wekelijks wandelingen gedaan in de buitenlucht rond een bepaald thema 
met maximum 3 deelnemers en 1 begeleider.  

● Huizen van het Kind: onthaal blijft open: 1 dagdeel vrije inloop, de rest op afspraak = vooral gericht 
op kwetsbare gezinnen.  Enkel individueel aanbod (spreekuur voor de kwetsbare doelgroep) kan 
fysiek en op afspraak doorgaan in het Huis indien aangepaste digitale werkmethodes niet lukken. 
Het consultatiebureau blijft open.  Continue afstemming met agentschap Opgroeien i.v.m. 
richtlijnen. 

● Ziph'ers (sociaal verpleegkundigen in ondersteuning van huisartsen) blijven zorg bieden aan 
kwetsbare personen vanuit de huisartspraktijk + covid coaching (informatie op maat aanbieden en 
opvolging voorzien).    

● De psychiatrische verpleegkundigen blijven begeleiding voortzetten.  
● Team intrafamiliaal geweld: blijft actief - gesprekken met klanten via stoepgesprekken, telefonisch, 

Whatsapp of videochat. 

 
2 Efficiënte digitale ondersteuning te bieden 

● Niet zo digitaal vaardige burgers kunnen tijdens hun digitale interactie met de stad ondersteund 
worden met telefonie, videocall, live chat, chatbots,… 

● Een gebruiksvriendelijk digitaal alternatief voor klantencontacten vereist ook dat complexe 
producten en processen sterk wetgevend of administratief vereenvoudigd worden. 

● In 2020 werden 750 laptops verdeeld onder kwetsbare gezinnen. Bijkomende 850 laptops zijn 
gepland in 2021. 

 

 

 

 


