
Start to UiTPAS
07/12/2021

Welkom op het 
publiqForum 2021!



Spelregels & verloop 

• Je microfoon staat automatisch af 

• Camera aan is leuk :) 

• Klik op ‘unmute’ om iets te zeggen, wanneer je het 

woord krijgt

• Opname voor verslag / intern gebruik 

• PPT achteraf beschikbaar 



Zoom - tips

• Zet je naam + organisatie goed (‘rename’) 

• Zet ‘speaker view’ aan bij slides

• ‘gallery view’ als er geen slides zijn

• Plaats je vragen in de chat



Goedemorgen! 

Start to UiTPAS
dinsdag 7 december 2021

Renate Wannes



Goedemorgen! 



Programma
• Wat moet je zeker weten over UiTPAS ? 

• vragenrondjes: stel je vragen in de chat   

• Praktijkvoorbeeld 

• vragenrondjes: stel je vragen in de chat   

• Kennisdeling / Uitwisseling in groepjes (break outs) 



Poll
Werk je vandaag al met UiTPAS? 

❏ Ja
❏ Nog niet, we bereiden ons voor
❏ Nee



Dit moet je zeker 
weten over UiTPAS



Marketing en 
communicatie

Punten 
sparen 
en omruilen

Korting voor 
mensen in 
armoede



Punten 
sparen 
en omruilen













Vraag
Wat lijken jou nog interessante 
omruilvoordelen voor UiTPAS? 

Zet je antwoorden 
in de chat



Marketing en 
communicatie



pashouder aanbod







Tip van Sarah: 
Denk na over 
doelstellingen 

ontwerp en verdere 
acties







gemiddeld 500 
bezoeken per dag 
(stijgende lijn)







Korting voor 
mensen in 
armoede



Poll
Is er een lokaal netwerk in jouw 
stad/gemeente?

❏ Ja
❏ Neen
❏ Geen idee



UiTPAS zonder kansentarief UiTPAS met kansentarief





Korting voor mensen in armoede
• Kansentarief is basisvoorwaarde

• Solidaire kostendeling zorgt voor 

draagvlak

• Niet stigmatiserend

• Blijvende noodzaak aan toeleiding

• Doelgroep













Tip van Sarah: 
Denk na over doelstellingen ontwerp en verdere acties Tip van Sarah: 

Vraag tijdig de lijst 
op via KSZ. Niet zo 

eenvoudig en mag 
maar 1 x per jaar 



Vragen?



UiTPASpartners



Poll
Vinden mensen in armoede de 
weg naar jullie verenigingen?

❏ Ja
❏ Neen
❏ Geen idee





UiTPAS  praktisch



Implementatietraject

stap 1 → voortraject
→ dossier indienen
→ aansluiting



Implementatietraject

stap *→ doorlopen projectplan
→ taken en timings               

                        vastleggen

stap * → werken naar lancering

stap * → werken naar een 
geïntegreerd vrijetijdsbeleid via 
werkgroepen





Tip van Sarah: 
Begin op tijd 
met externe 
partners → 
overtuigen! + 
werken met 
voorbeelden!







Hardware & Software



UiTPAS kaarten

https://docs.google.com/document/d/1hO-ZaTCus9sK-yIErIgA7Z_rUEhJ0RJmRW3c58cqVSI/edit#

https://docs.google.com/document/d/1hO-ZaTCus9sK-yIErIgA7Z_rUEhJ0RJmRW3c58cqVSI/edit#


NFC-lezers



Spaarzuil



Tip van Sarah 
(en publiq): 
Start er op tijd mee, zodat je 
voldoende kan testen. 
Fouten doorgeven, nog 
maar eens testen… en dit op 
verschillende niveaus.

Diegene die werken in de 
back-end, de eindgebruiker, 
de boekhouding, ...



“Wat kost ons dat?
zo’n UiTPAS..”

“Denk niet in kosten
maar in budgetten”



KAARTENHARDWARE

COMMUNICATIE

PERSONEEL

KANSEN
TARIEVEN



Poll
Werkt er vandaag al personeel 
op vrijetijdsparticipatie in jouw 
gemeente?

❏ Ja
❏ Neen
❏ Geen idee
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investering

personeel kansentarieven

inkomsten

budget

tijd



lokaal of regionaal



UiTPAS aanwezig

UiTPAS start binnenkort







Poll
Hoe start jouw gemeente met 
UiTPAS? 

❏ Starten als stad of gemeente alleen
❏ Starten als regio
❏ Aansluiten bij een UiTPASregio
❏ Wij starten (nog) niet



Vragen?



Kennisdeling

● Bespreking vraag in breakout 
rooms

● 5 personen per groepje
● 15 minuten
● Conclusies nadien in de chat



Vraag
Hoe kan je UiTPAS zo goed 
mogelijk promoten in je 
gemeente? 

Bespreek in de 
break-out rooms
(‘15)



Conclusies
Hoe kan je UiTPAS zo goed 
mogelijk promoten in je 
gemeente? 

Zet je antwoorden 
in de chat



Tot op een van de netwerkmomenten? 

Dinsdag & donderdag 12u30 - 13u30: 
lunch in de virtuele keuken van publiq 

Elke ochtend 9u30: 
opwarmer via Zoom
(link op deelnamepagina)



Wat mag je nog van ons verwachten

• Evaluatieformulier 

• Verslag / artikel binnenkort op 
www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk

• TIP! Nieuwsbrief publiq / UiTPAS / cultuureducatie > 
www.publiq.be/nieuwsbrieven

http://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk


Praat verder op de publiqForum Wall! 



Wij horen graag van jou!

renate@publiq.be


