
Welkom



Programma

9u30 Welkom door Bart Rogé, directeur Demos
9u40 10 jaar lokale netwerken, een terugblik met 

prof.dr.Guy Redig  en 5 ’high fives’ van Demos
10u10 Keynote door Melat Gebeyaw Nigussie
10u45 Pauze
11u-13u Werksessies ronde 1 (in CC De Werf en Utopia)
13u Lunchpauze (Foyer CC De Werf)
14u-16u Werksessies ronde 2 (in CC De Werf en Utopia)
16u Netwerkdrink (Foyer CC De Werf)



Na 10 jaar lokale netwerken 
in het Participatiedecreet,

een terugblik met 
een van de architecten ervan

Een terugblik 



5 ‘high fives’ 
voor 

lokale netwerken



High Five n° 1

Lokale netwerken 
vertrekken vanuit 

sociale 
grondrechten



High Five n° 1Sociale grondrechten

“De inzet op lange termijn is in feite 
heel belangrijk”, zegt Lindsay. “Niet 
snel-snel dingen proberen te regelen om 
enkele gezinnen kansen te bieden dus, 
maar vooral de geesten en structuren 
beïnvloeden zodat er duurzame 
vrijetijdskansen ontstaan voor alle 
gezinnen in armoede. Samenwerken in 
een Lokaal Netwerk is dus ook een soort 
lerend netwerk opzetten, waar 
gaandeweg het begrip rond armoede 
kan verdiepen.”

Lindsay Van Mirlo - Kapellen



High Five n° 1Sociale grondrechten

“Door het bestaan van het lokale netwerk 
werd vrijetijdsparticipatie voor mensen in 
armoede langzaam maar zeker een 
evidentie. Tien jaar geleden waren vele 
medewerkers van sociale organisaties niet 
overtuigd dat mensen in armoede ook nood 
hadden aan cultuur of sport. Het waren 
vooral de mensen in armoede zelf die 
vrijetijd als grondrecht binnen die 
werkingen opeisten. Maar er was ook een 
kader om dit bespreekbaar te maken en de 
wil vanuit de Stad Gent en een aantal 
partners om dit te realiseren.” 

Marijke Leye - Gent



High Five n° 2

Lokale netwerken 
zetten in op een 

participatie-
continuüm



High Five n° 2Participatie-continuüm

“Via vrijetijdsparticipatie 
willen we mensen in armoede 
laten groeien in hun 
maatschappelijke 
participatie. Het biedt kansen 
tot ontmoeten, ontwikkelen 
van individuele vaardigheden 
en het uitbouwen van 
duurzame netwerken. ” 

Kris Wuyts - Antwerpen



High Five n° 3

Keuzevrijheid van 
mensen in armoede 

staat in 
lokale netwerken 

centraal 



High Five n° 3Keuzevrijheid

“Het is niet omdat je in armoede leeft of 
nieuwkomer bent in Halle, dat je niet net 
zoveel deugd kan beleven aan vrijetijds-
activiteiten als andere inwoners”
“Ik vind het enorm belangrijk dat kinderen 
en volwassenen hun weg kunnen zoeken 
in vrijetijd, cultuur en sport. Dat ze 
geprikkeld worden om nieuwe dingen uit 
te proberen. Dat ze de ruimte krijgen om 
te ontdekken wat hen ligt. Dat ze kansen 
krijgen om zelf keuzes te maken.”

Sanne Boelens - Halle



High Five n° 4

Lokale netwerken 
werken inclusief  

én apart 



High Five n° 4Inclusief  én apart 

Sinds september verhuisde coördinator 
Sofie Schrooyen naar de gemeentelijke 
dienst Organisatieontwikkeling (O²). Met 
één voet in het voorwaardenscheppende 
werk bij de gemeente en de andere in de 
praktijk van het Rap op Stap kantoor, 
ervaart Sofie de nieuwe stap als een 
vruchtbare voedingsbodem. “Door een 
voltijdse deskundige inclusie aan te 
stellen, kan het inclusieverhaal 
organisatiebreed aangepakt worden.”

Sofie Schrooyen - Nazareth



High Five n° 4Inclusief  én apart 

"Wij willen gaan naar een écht 
inclusief vrijetijdsbeleid. We 
willen nog meer inzetten op échte 
ontmoeting en dialoog en vooral 
initiatieven van onderuit steunen 
en versterken.”

Stijn Van Dierconck, 
lokaal netwerk Surplus, Kortrijk



High Five n° 5

Lokale netwerken 
werken vanuit 

gelaagde 
identiteiten 



High Five n° 5Gelaagde identiteiten 

“Wat ons netwerk drijft is 
samen die hefboom zijn om 
vrijetijds-kansen tot bij elke 
inwoner te brengen. Het 
netwerk bereikt mensen die 
ook op andere vlakken 
moeilijkheden ervaren, want 
uitsluiting op vlak van 
vrijetijd komt meestal nooit 
alleen. ”

Katleen Jacobs – Dilsen-Stokkem



5 ‘high fives’

1. Lokale netwerken vertrekken vanuit sociale grondrechten

2. Lokale netwerken zetten in op een participatie-continuüm

3. Keuzevrijheid van mensen in armoede staat in lokale 

netwerken centraal 

4. Lokale netwerken werken inclusief  én apart 

5. Lokale netwerken werken vanuit gelaagde identiteiten 

Leestip: onze visietekst “Vrije tijd in de netwerkgemeente”

https://demos.be/kenniscentrum/document/visietekst-vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente


Melat Gebeyaw Nigussie

Keynote



Zoek je een hashtag? 
#NetwerkdagDemos
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https://demos.be/programmas/vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente

Met medewerking van:


