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● Bij elke deelname aan een vrijetijdsactiviteit spaar je een punt

Niet prijsgebonden

Speciale regelingen voor ledenaanbod, recurrente activiteiten,..

● Punten sparen en voordelen opnemen over heel Vlaanderen en Brussel

● Je trouwe publiek belonen met leuke voordelen en nieuw publiek aantrekken

● Nieuw of minder populair aanbod in de kijker zetten

● Mix tussen permanente en tijdelijke voordelen

● Uitpakken met een divers en uitgebreid aanbod



pashouder aanbod















● Het herkenbare UiTPASlogo leidt de weg in online- en in printcommunicatie

● Promo voeren

● Afstemming en samenwerking tussen vrijetijdsdiensten

● Inzicht in participatiegedrag

● Rapportage of beleidsbeslissingen

● Gesegmenteerde communicatie op basis van gedrag en profiel pashouder



UiTPAS zonder kansentarief UiTPAS met kansentarief







● Kansentarief is basisvoorwaarde

● Niet stigmatiserend

De kaart ziet er voor iedereen hetzelfde uit

Discretie bij baliemedewerkers

● Solidaire kostendeling 

Best practice: 20% pashouder - 40% organisator - 40% lokale overheid

● Doelgroepbepaling

Basiscriteria: verhoogde tegemoetkoming, collectieve schuldenregeling

Domicilie in de regio

Lokale/regionale beslissing

● Blijvende noodzaak aan toeleiding



KAARTEN
HARDWARE

COMMUNICATIE

PERSONEEL

KANSEN
TARIEVEN



Starten met UiTPAS
Voorwaarden

● Geïntegreerd vrijetijdsbeleid

● Divers en uitgebreid aanbod

● Geïntegreerd participatiebeleid

● Uitgewerkt zakelijk model

● Intergemeentelijke samenwerking



Starten met UiTPAS
Op eigen houtje (als stad/gemeente/regio)

● Dossier indienen op 15 april 2020 OF 15 oktober 2020

● Meer info op https://www.publiq.be/uitpas 

Aansluiten bij een bestaande UiTPASregio
● Geen dossier

● Bestaande afspraken onderschrijven

● Voldoen aan toelatingsvoorwaarden

https://www.publiq.be/uitpas


UiTPAS aanwezig

UiTPAS start binnenkort



UiTPAS in Merelbeke & Destelbergen - context
● Merelbeke: 24.500 inwoners - Destelbergen: 18.000 inwoners
● Uitgebreid eigen gemeentelijk vrijetijdsaanbod: zwembad, cultuurcentrum, 

bibliotheek, sportkampen, speelpleinwerking, ...
● Regionale werking: cultuurcentrum, kampenwerking, zwembad, ...
● Voorgeschiedenis

○ Merelbeke: UiT-cheques - 100 euro/rechthebbende - 13.000 euro/jaarlijks
○ Destelbergen: Scaldi-cheques voor alle jongeren tot 26 jaar

● Meerjarenplannen 2014-2019 - omvormen UiT-cheques naar UiTPAS 
(administratieve vereenvoudiging)



UiTPAS in Merelbeke & Destelbergen 
- voortraject

● Sterke samenwerkingen gemeente en OCMW (o.a. via Sociaal Huis, HvhK)

● Interne trekkers als projectleiders - bewaken vrijetijds- en sociale verhaal

● Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie als ‘promotor’

● Schepencollege (schepenen vrije tijd + voorzitter OCMW) als ‘promotor’

● UiTPAS als verbeterde versie van de UiTCheques



● Belang van een gedegen kosteninschatting 

● Financiële dienst actief betrekken

○ correct zicht krijgen op financiële stroom

○ streven naar maximale beperking van administratieve workload

● Keuze verkooppunten

○ generieke verkooppunten

○ verkooppunt UiTPAS met kansentarief (centraal in Merelbeke, meerdere in 

Destelbergen)

● Opleiding personeel (baliepersoneel + diensthoofden/medewerkers 

vrijetijdsdiensten)

● Voordeel van aansluiten bij Stad Gent (reeds gemaakte keuzes, personeel)



UiTPAS in Merelbeke & Destelbergen - 
communicatietraject

● Generieke en specifieke communicatie
● Brochures - affiches - infomagazine - persconferentie - lanceringsmoment
● Persoonlijke brieven naar rechthebbenden (hoge respons)!
● Infosessies voor verenigingen en adviesraden 
● Gratis UiTPAS voor eigen personeel en vrijwilligers (ambassadeurs)
● Overzicht omruilvoordelen
● Herhalingsmomenten (bv. x pashouder, aansluiting nieuwe organisaties,...)
● Actieve promo op activiteiten en evenementen



UiTPAS in Merelbeke & Destelbergen - financieel
● Aankoop hardware (zuilen, kaarten): 5.500 euro

● Communicatie: 5.000 euro (folder, banners, ontwerp, affiches)

● Tussenkomst kansentarieven: 

○ Merelbeke: 15.000 euro jaarlijks (stijgend)

○ Destelbergen: 6.500 euro jaarlijks (stijgend)

● Derving aan inkomsten eigen aanbod

● Kosten raadplegen database Kruispuntbank en CEVI: 2400 euro



UiTPAS in Merelbeke - enkele cijfers
● Start op 1 januari 2018 

● 1.000e pashouder na 4 maanden

● 2.182 pashouders (50% met kansenstatuut) - wekelijks 10 à 15 nieuwe 

pashouders

● Populairste vrijetijdsaanbieders voor Merelbeekse UiTPAShouders: Zwembad 

Ter Wallen (50 kortingen per week), Sphinx, Overpoort Bowling, KAAGent, LAGO 

Rozebroeken

● Populairste omruilvoordelen: zwembeurt Ter Wallen (15 per week), gratis 

DVD/gezelschapsspel bibliotheek Merelbeke



UiTPAS in Destelbergen - enkele cijfers
● Start op 1 januari 2018 
● 1084 passen verkocht, waarvan:

○ 684 gewone passen en 400 passen aan kansentarief (recht op 
verhoogde tegemoetkoming)

○ 40% man, 60% vrouw
● 912 personen maken ook actief gebruik van hun UiTPAS
● De meeste punten worden gespaard in Gent en Destelbergen
● Partners waar meeste punten worden gespaard:

○ Zwembad LAGO Rozebroeken, Bibliotheek Destelbergen, DC De Reinaert 
Destelbergen, Stadswinkel Gent (Ijspiste, Reuzenrad, concerten, …), 
Sport- en jeugddienst Destelbergen (kampenwerking), Sphinx



● 249 personen met recht op kortingstarief kochten samen 1172 tickets, waarbij 
de meest populaire partners:

○ Zwembad LAGO Rozebroeken, sport- en jeugddienst Destelbergen 
(kampenwerking), Sphinx, Bibliotheek Destelbergen, Stadswinkel Gent 

● succes bij kampenwerking:
○ 2018:

■ 153 kampweken verkocht aan kortingstarief aan eigen inwoners
■ 3 kampweken verkocht aan kortingstarief aan niet-inwoners
■ Gemiddeld 2 à 3 zomerkampweken per kind met kortingstarief

○ 2019:
■ 223 kampweken verkocht aan kortingstarief aan eigen inwoners
■ 21 kampweken verkocht aan kortingstarief aan niet-inwoners
■ Gemiddeld 3 zomerkampweken per kind met kortingstarief



Aandachtspunten
● Maak van de medewerkers ambassadeurs
● In vroege fase duidelijk zicht krijgen op financiële stromen en goede 

afspraken maken (kiezen voor pragmatische oplossingen)
● Zoek en vind een interne helpdeskmedewerker
● Maak goede afspraken met leverancier datalijsten
● Wees voorbereid op stormloop
● Wees voorbereid op weerstand (intern en bij verenigingen)
● Onderschat administratieve workload niet
● UiTPAS als dankbaar instrument bij samenwerking/inkanteling OCMW 



UiTPAS in Merelbeke & Destelbergen 
- toekomst

● ‘Verleiden’ vrijetijdsaanbieders (verenigingen en private initiatieven)

● Wegwerken weerstand - van ‘stimuleren’ tot ‘verplichten’

● UiTPAS in scholen

● UiTPAS als participatie- én marketinginstrument

● Koppeling met andere instrumenten (bv. European Disability Card, vriendenpas 

Cultuurhuis Merelbeke,...)



SAVE THE DATE
● 31/01/2020: kennismakingsontbijt UiTPAS (Brussel)

● 25/02/2020: UiTPAS inspiratiesessie (Genk)

Meer info: annelies@publiq.be

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvaKjThKKgv734z5QTM7ix6ztcYDd9dDCENRXKi7wT_uTXXA/viewform


https://start.uitpas.be/home

https://docs.google.com/file/d/1mfiWaPFLTwK0zO243wWje0scm1eveJ-z/preview
https://start.uitpas.be/home

