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Wat breng 
ik vandaag?

Verhaal van UiTPAS Zuidwest

Mijn eigen verhaal

Regionale/lokale methodieken

Resultaten



Start UiTPAS 
Zuidwest

• Opstart in 2015

• 11 gemeentes
• Lokale UiTPASverantwoordelijke(n)
• Start met gemeentelijke aanbieders (+-

150 organisatoren)

• Regionale coördinatie door IGS Zuidwest
• Groepsaankopen
• Organiseren regionale werkgroepen
• Opzetten van campagnes met 

UiTPAScaravan



UiTPAS 
Zuidwest 2022

• 14 gemeentes

• 460 UiTPASorganisatoren

• Regierol bij regionale Stuurgroep 
UiTPAS
• Tweemaandelijks treffen
• Lokale 

UiTPASverantwoordelijken
• Praktisch als inhoudelijke 

agenda



Mijn verhaal!
• Verleden in het jeugdwerk

• Enthousiasme
• Samenwerking
• Aan de slag met signalen

• Zoektocht naar een regionale 
UiTPAScoördinator
• Motorfunctie
• Motiveren en inspireren
• Regio naar een hoger niveau tillen



Regionale 
UiTPAScoördinator

• Grote groep om mee aan de 
slag te gaan:
• Lokale 

UiTPASverantwoordelijke
n (Stuurgroep)

• Vrijetijdsmedewerkers 
gemeentes

• Sociaal werkers
• Communicatiediensten
• Verenigingsleven
• … 



Start bij 
UiTPAS 
Zuidwest

• Regionale Stuurgroep UiTPAS
• Persoonlijke, ruime 

kennismakingsgesprekken
• Doel van Stuurgroep bepalen
• Werken aan groepsgevoel en 

verbondenheid

• Verenigingen en gemeentelijke medewerkers 
moest ik nog leren kennen

• September 2020: eerste Stuurgroep UiTPAS
• Fijne vergaderomgeving
• Agenda regionaal opgemaakt
• Informeel netwerkmoment aan gekoppeld



Aan de slag met signalen UiT Stuurgroep
• Bundelen van kennis en afspraken

• Herlancering UiTPAS na covid

• (Her)activatie van burgers, medewerkers en verenigingen

• Meer en beter UiTPAScommunicatie

• Doel: meer en betere vrijetijdsparticipatie!



Bundelen van kennis en afspraken









Herlancering 
UiTPAS



Nieuwe huisstijl







UiTPAS never ending tour



Workshop 
omruilvoordelen



Enquête 
UiTPASorganisaties

• We kunnen inzichten UiT cijfers halen

• Maar niet de beleving van een UiTPASorganisatie

• 73 deelnemende organisaties (van de 392)

• Doel: betere ondersteuning van onze partners





























Aan de 
slag!



UiTPASpartnerpagina





Promopaketten

• Naar alle bestaande UiTPASorganisaties

• Startende UiTPASorganisatoren

• Wat zit er in:
• (Welkomst)brief
• Handleidingen
• Posters
• Flyers
• Stickers



Sociale 
media









Nieuwsbrief











Online en offline UiTPASsessies



Adviezen en 
begeleiding

• Actief gaan promoten

• Kennismakingsgesprekken bij nieuwe medewerkers
• Stilstaan bij ondersteuning medewerkers en verenigingen

• Begeleiden opstart UiTPASverenigingen

• Aanwezigheid op lokale werkgroepen rond 
vrijetijdsparticipatie

• Durven/moeten benoemen wat goed en niet goed 
loopt en daar meteen oplossingen aan koppelen



RESULTATEN!



Punten ruilen



Kansentarieven

























Overzicht ondersteuning
• Regionale Stuurgroep

• Groepsgevoel
• Draagvlak en –kracht creëeren
• Successen vieren 

• Nieuwsbrief

• Eigen UiTPAS social media kanalen

• Aanbieden UiTPAStools via UiTPASpartnerpagina

• Communicatiemiddelen actief verspreiden

• Bevraging en transparantie partners

• Veel op pad gaan

• Signalen? Niet negeren!

• Enthousiaste houding maakt het verschil



Bedankt voor jullie aandacht!

www.uitinzuidwest.be

UiTPAS Zuidwest

@uitpaszuidwest

uitpas@zuidwest.be

Meer info?

Bedankt voor uw aandacht!

http://www.uitinzuidwest.be/
mailto:Jonathan@zuidwest.be


Zijn er nog vragen?



Ik heb nog vragen voor jullie!
• Wat doen jullie qua motivatie en ondersteuning van jullie 

(UiTPAS)organisaties?

• Zijn er zaken UiT deze presentatie die wel/niet zouden werken, 
aanvullend kunnen werken etc.. ? Waarom wel/niet?

• Ik heb veel tijd om dit te doen, jullie misschien minder. Hoe ga je 
daar creatief mee om?

• Wat zou voor jou de ideale wereld zijn in de ondersteuning van 
jullie (UiTPAS)organisaties?



Geen enkel praktijkvoorbeeld, 
onderzoek of kennismoment missen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.publiq.be/nieuwsbrief


