
Naar een sterk armoedebeleid



Agenda

● Opwarming
● De theorie
● De praktijk



Opwarming





Wie heeft er in zijn gemeente een
lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie?



Wie heeft er in zijn gemeente UiTPAS?



Wie heeft er in zijn gemeente 
een Rap op stap kantoor?



Wie heeft er in zijn gemeente een 
vereniging waar armen het woord nemen?



Enkele begrippen



Lokaal



UiTPAS

Spaar-en voordelenprogramma voor vrijetijdsactiviteiten, met extra 
aandacht voor mensen in armoede. Met een UiTPAS kun je punten sparen en die 
ruilen voor leuke extra's (zoals kortingen, cadeaus of gratis tickets).   

Een persoon in armoede krijgt structureel 80% korting op de deelnameprijs.
www.uitpaspartner.be

Actieve betrokkenheid van de doelgroep mensen in armoede

instrument rond toeleiding (groepsparticipaties, toegankelijke communicatie,...) 

http://www.uitpaspartner.be


Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie 

Organisatoren, mensen in armoede, en vrijetijdsdiensten van een lokale overheid
komen samen in een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. 

Doel: participatiedrempels tackelen, dialoog en toeleidingsinitiatieven.

grote diversiteit: gaande van kortingssystemen over acties rond bemiddeling,
mobiliteit, opleiding en vorming, tot projectwerk.

Welzijnsschakels, buurtwerkingen, organisaties waar armen het woord nemen zijn veel
voorkomende partners

leestip

https://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk/blogreeks-hoe-het-lokaal-netwerk-vrijetijdsparticipatie-en-de-uitpaswerkgroep-toeleiding-op-elkaar-afstemmen



Rap op Stap

Laagdrempelige balie voor mensen met een beperkt budget.

boeken van zowel vakanties, daguitstappen, sport- en cultuuractiviteiten.

Hulp bij het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer, zowel
binnen het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie als bij lokale initiatieven.

Rap op Stap-balies kunnen vorm krijgen binnen een OCMW, maar even vaak
zijn ze te vinden binnen een armoedevereniging of sociale organisatie.



Bovenlokaal



Vrijuit

Via VRIJUIT, het vroegere Fonds Vrijetijdsparticipatie, kunnen mensen in armoede
en organisaties uit de sociale, welzijns- en zorgsector terecht voor korting van 80%
op tickets van cultuur- en sportevenementen.
www.vrijuit.nu

Vrijuit werkt nauw samen met lidorganisaties om de doelgroep maximaal
te bereiken

http://www.vrijuit.nu


Iedereen verdient vakantie

Samen met toeristische partners voorziet Iedereen Verdient Vakantie kortingen voor
mensen met een beperkt budget. Dit op een aanbod van daguitstappen,
vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties.
www.iedereenverdientvakantie.be

Iedereen verdient vakantie werkt nauw samen met lidorganisaties om de doelgroep
maximaal te bereiken

http://www.iedereenverdientvakantie.be


Wat bindt deze initiatieven?



Het wegnemen van participatiedrempels zodat iedereen kan deelnemen en deelhebben 
aan vrije tijd.

● Samenbrengen van actoren: participanten, organisatoren en overheid
● dialoog, ontmoeting en inspraak
● toeleiding
● bereikbaar
● Afspraken maken over de verschillende systemen, groepsparticipaties

Wat bindt deze initiatieven?



betaalbaar

beschikbaar

bruikbaar

bereikbaar

bekend

begrijpbaar

betrouwbaar

7 B’s van de toegankelijkheid

Leestip: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/de-7-bs-van-de-toegankelijkheid



Het participatiecontinuüm

Leestip: https://demos.be/kenniscentrum/dossier/7-strategieen-om-participatief-te-werken



Synergie 



Bovenlokaal

Evenementieel Toeristisch UiTPAS aanbieders 
in UiTPAS-regio

Min 80% korting
Vb. Night of the Proms

Min 40% korting
Vb. Bokrijk, 
Bellewaerde

80% korting bij 
verschillende 
UiTPAS 
organisatoren

AB, FilmFest,
4AD  

80% korting 

Vrijuit Iedereen 
verdient 
vakantie

Bovenlokaal UiTPAS

Aanbod, toegankelijk met een specifiek tarief voor mensen in armoede 

Lokaal 

Lokale UiTPAS-
aanbieders

Lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie

Rap op Stap



03 

01 02 

dialoog, inspraak en toeleiding 

Lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie

Werkgroep toeleiding UiTPAS

Rap op stap

Lidorganisaties
toegankelijk aanbod

UiTPAS
Vrijuit

Iedereen verdient vakantie

Vindbaar aanbod

Rap op stap kantoor
OCMW
UiTPAS 

Iedereen verdient vakantie
Vrijuit 

lidorganisaties
buurtwerking



Meer weten

UiTPAS
Wim D’haeyer - wim@publiq.be
www.uitpaspartner.be

Iedereen Verdient Vakantie en Rap op Stap
Jeroen Marijsse - jeroen.marijsse@iedereenverdientvakantie.be
www.iedereenverdientvakantie.be

Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie
Ben Verstreyden - ben.verstreyden@demos.be
www.demos.be

Vrijuit
info@vrijuit.nu
www.vrijuit.nu
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Welkom in Balen



Naar een sterk
armoedebeleid

Hoe doen wij het in Balen?



• Sociaal cultureel werker
• Duidelijke doelgroep
• Focus vrije tijd & netwerk
• Brugfiguur
• Outreachend

Vrijetijdsbemiddelaar



Voorgeschiedenis
• Stuurgroep armoedebeleid sinds 2008
• 5 werkgroepen – momenteel 3
• Focus sinds 2020: meer doelgroep, minder professionals



Lokaal netwerk
• Sinds 2019
• Focus op vrije tijd en praktijk
• Drempels bespreken
• In 2022 vrijwilligers rap op stap & leden club actief









Rap op stap
• Sinds 2017
• Vrijwilligers uit doelgroep
• Vrijetijdscentrum
• Outreachend werken
• Vrijwilligers in lokaal netwerk
• Ambassadeurs UiTPAS



UiTPAS
• Start in 2023
• Vrijetijdscheque
• Infoavonden
• Tupperwareconcept



Vragen?


