
Armoedeverenigingen werken regionaal samen 
rond vrijetijdsparticipatie
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Even voorstellen …
• Wij = een vereniging waar armen het woord nemen

• DOEL: structurele armoedebestrijding > mensenrechtenvisie
= oorzaken aanpakken,

op lange termijn,
voor iedereen in dezelfde situatie

• 3 luiken:
Ervaringen van mensen in armoede

(= structurele knelpunten)

Partners

Beleid

• Themawerking cultuur/sport/ontspanning



1. Ervaringen van 
mensen in armoede



Armoede & vrijetijdsparticipatie

“Leven is meer dan een dak boven 
ons hoofd, een bed om in te 

slapen en een boterham om te 
eten” 

“Kunnen deelnemen aan een 
culturele activiteit maakt dat 

grijs terug een kleur krijgt: eens 
iets voor mezelf doen, eens 

genieten, ontspannen, plezier 
maken … eens niet aan alle 

zorgen denken”

“Via de UiTPAS heeft mijn dochter kunnen 
proeven van vanalles: floorball, ballet, judo, 
de academie … en dat vind ik heel belangrijk 
voor haar ontwikkeling. Ze ontdekt op die 
manier niet alleen wat haar ding is, maar ze 
leert ook allerlei vaardigheden bij en ze leert 
dat het leven niet altijd een sleur is”



Drempels …
“Ik had dan op een bepaald moment wel zo een kansenpas, maar ik 
durfde hem niet te gebruiken, omdat ik telkens dat kaartje moest 
tonen. In de cinema bvb. zagen andere mensen dan dat ik ‘arm’ was 
en ik schaamde me daarover. 

Participatie > aanpak van financiële drempel  à kortingskaart NIET voldoende!

“Ik ben gegaan [naar 
CC De Werf] en heb er 
gestaan, maar ik ben 
teruggekeerd”



DREMPELS AAN DE BUITENKANT DREMPELS AAN DE BINNENKANT



Belang toeleiding!

In groep ergens naartoe te gaan is gemakkelijker, want vaak schaam ik me 
omdat ik denk dat ze mij gaan bekijken omdat ik niet de juiste kleren draag. 
Maar in groep, sta je er niet meer alleen voor. Toch hebben ze mij jaren lang 
moeten ‘stalken’ vooraleer ik de stap zette en durfde buitenkomen. Dat 
‘gestalk’ heeft het verschil gemaakt, omdat ik het gevoel kreeg dat ik telde en 
dat ik erbij hoorde. En zo heeft het mij uit mijn isolement gehaald, want als je 
geen geld hebt, of alleen bent, sluit je jezelf op.

Géén participatie zonder toeleiding!

“Het is zoals met eten, je 
moet het leren proeven en 
leren eten”



2. Samen mét …
GEEN PARTICIPATIE ZONDER TOELEIDING à EEN 
VERHAAL VAN ALLEMAAL!



Mensen in armoede
Enkele voorbeelden:

Ø Hun verhaal, ervaringen, 
knelpunten, interesses, tempo, 
leefwereld …. Centraal

Ø Dialoog

Ø Evaluatie en bijsturing

Ø Samen doen, vanaf dag 1!

Wat je doet voor mij,
zonder mij, doe je tegen mij’ 

(Gandhi)



Welzijnsorganisaties
Enkele voorbeelden:

Ø UiTPASgesprek > kaart!

Ø Inzetten op communicatie

Ø Samen doen, in groep

Ø Aanbod naar de mensen brengen

Ø UiTPASgroep

Ø Knelpunten reguliere aanbod 
signaleren en aanpakken



Culturele, sport- en 
vrijetijdssector
Enkele voorbeelden:

Ø Samenwerking CC De Werf ifv
groepsreservatie tickets en 
programmavoorstelling
à evolutie!

Ø Samenwerking Rap op Stap

Ø Samenwerking sport: 
sportparticipatieproject 4-wielers 
naar structureel aanbod 
fietslessen

Ø Vorming

Ø…



Beleid
Enkele voorbeelden:

Ø °1995, Aalst: schepen van cultuur 
koos voor een solidair systeem via 
de kansenpas

Ø UiTPAScoördinator Stad Aalst

Ø Kansenpas à Pilootproject 
UiTPAS à Vlaamse vrijetijdskaart

Ø Aalst: subsidiereglement 
culturele- en jeugdverenigingen

Ø Erpe-Mere: schoolcode

Ø…



3. Naar een verhaal 
van de regio …



Stap per stap …
§° 1995: te Aalst, lokaal verhaal
à voorloper van lokaal netwerk: VWAWN + OCMW + gemeente

§ ° 2009: overleg met andere naburige gemeenten
àAalst, Lede, Haaltert, Erpe-Mere

§ °2010: Vlaanderen kiest Aalst als pilootpartner om
een Vlaamse vrijetijdskaart voor iedereen te 
ontwikkelen

§° 2011: invoering allereerste regionale kansenpas
àGeldig in Aalst, Lede, Haaltert, Erpe-Mere

§ °2019: 10 gemeenten en 11de gemeente op komst!



Enkele resultaten
§ Werkgroep Regionale Kansenpas

§ Kader sportclubs

§ Kader speelpleinwerking

§ Uitbreiding criteria toekenning UiTPAS aan kansentarief

§ Groepspas

§ Taxicheques

§ …



Vragen of bedenkingen?
053/ 78 36 60
www.vierdewereldgroepaalst.be
info@vierdewereldgroepaalst.be

http://www.vierdewereldgroepaalst.be/

