
 
Naam sessie  Sessie 9: Armoedeverenigingen werken regionaal samen 

rond vrijetijdsparticipatie 

Naam spreker(s) 

• Licorice Leroy (Netwerk tegen armoede) 
• Welzijnsschakel Lede 
• Welzijnsschakel Ommekeer (Koen Sterck, Freya Talpe, 

Caroline Ottoy) 
• Vierdewereldgroep Aalst (Freya Geinger, Veerle 

Heirman en Maria Hebbelinck) 

De insteek van de sessie  
= korte beschrijving van waar het in deze sessie over gaat en/of beschrijving van de 
praktijk(organisatie)  

Armoedeverenigingen kunnen elkaar versterken op regionaal niveau. Dat is nodig want er 
zijn niet in elke gemeente armoedepartners. De draagkracht van armoede-verenigingen is 
ook niet overal even groot. Maar samen lukt het vaak wel om te wegen op o.m. het 
vrijetijdsbeleid. Zo is er in de UiTPAS Dender een gezamenlijke input vanuit kleinere en 
grotere armoede verenigingen uit de regio zodat de stem van mensen doorweegt in de 
uitrol van de UiTPAS. Wie kan deze samenwerkingsverbanden ondersteunen en hoe 
kunnen zij sterker wegen op het vrijetijdsbeleid? We gaan in gesprek met armoede-
verenigingen over hun ervaringen en luisteren naar hun voorstellen. 
 

Wat blijft hangen? 
= enkele quotes, tips of statements die tijdens deze sessie naar boven kwamen 

Deel 1: Kennismaking 
 
Deel 2: Presentatie Netwerk tegen Armoede en sprekers 

• Freya : “Als ge moet kiezen tussen chauffage in de winter of een uitstap naar een 
cc”, dan is cultuur het eerste wat geschrapt wordt (uitspraak 4dewereld Aalst) 



• Veerle : “cultuur betekent : grijs krijgt een kleur. Dankzij de Uitpas kunnen mijn 
kinderen deelnemen aan schooluitstappen. Mijn dochter heeft judo, academie 
kunnen uitproberen, en zo volgt zij nu kunstonderwijs in MUCA in Gent. Het opent 
dus echt wel deuren.” 

• Caroline : “Als kind wilde ik altijd dansles volgen, dat ging thuis financieel niet. Nu 
heb ik een UiTPAS met kansentarief, en nu kan ik dansen. Ik amuseer me rot, het 
geeft me zoveel energie!” 

• “Ik had een vakantiepas maar durfde hem niet gebruiken in de cinema omdat die 
een andere kleur had, en dan zagen mensen dat ik arm was.” 

• “Mijn dochter gaat voor het eerst op buitenlands kamp, dankzij het kansentarief. 
Maar, extra probleem : de ouders moeten zelf vervoer vinden naar luchthaven 
Charleroi, en dat is een drempel. Ik ben hiervoor afhankelijk van andere mensen.” 

• “Er zijn nog andere drempels : gepaste kledij, je goed voelen (gelijkwaardig) in een 
groep, ik worstel daar soms nog mee.” 

• “Eenmaal je een groep gevonden hebt heb je steun van de groep : “Stalking” : We 
trekken elkaar ook mee (vroeger ging ik bijna nooit weg). Vervoer is ook heel 
belangrijk hier : je geraakt er, en je geraakt ook terug samen. Dus de toeleiding is 
heel belangrijk.” 

• “Als je aan vrijetijdsparticipatie wil doen, moet je meer doen aan dat financiële 
(pasje met kansentarief). Ook de vervoersdrempel moet bekeken worden.” 

• “Mekaar verwittigen, geheugensteuntje helpt zeker ook (sms) : als er een act 
georganiseerd wordt (bvb 4dewereld Aalst) : medewerkers bellen de mensen op : 
“ga je niet mee?”, met uitleg wat het evenement is enzovoort.” 

• “Als vrijetijdsaanbieder : handig om proefperiodes in te lassen : een aantal weken 
mogen proberen, en pas nadien beslissen en betalen.” 

• Belangrijk als vereniging :  
o luisteren naar de interesses van mensen in armoede. Continu bijsturen : 

sluit de activiteit die ik wil organiseren echt wel aan bij de interesses?  
o Inzetten op heel eenvoudige communicatie ! 

• Tip voor vrijtijdspartners : Soms teveel brochures, flyers enz : onhaalbaar voor 
mensen in armoede om al maanden op voorhand uit te kiezen en plannen. Mensen 
leven meer van dag tot dag.  

o Voorbeeld : Oplossing bij De Werf Aalst : ontmoetingsmoment 
(kennismakingsmoment) georganiseerd voor MIA’s waar zij een selectie 
hebben voorgesteld van evenementen.  

o Voorbeeld : De Werf Aalst, werken met groepsreservatie tickets. Afspraak 
voor bepaalde voorstellingen, specifiek naar UItpas-gebruikers met 
kansentarief, tot 14 dagen voor de voorstelling zelf mogen invullen met 
hoeveel mensen we gaan.  

• In sportclub : iets drinken in cafetaria is vaak moeilijk : getrakteerd worden en dan 
zelf moeten trakteren. Dus mensen blijven vaak niet hangen, wat spijtig is want is 
kans op sociale contacten. Daar kan sportclub ook in handelen door dat op te 
vangen : bvb iedereen krijgt een gratis drankje 

• Er op Uit kaartjes  



o Van lokale kansenpas (Aalst) groeide dit uit naar regionale regiowerkgroep 
(Aalst, Lede, Haaltert, Erpe-Mere). Dit is nu geëvolueerd tot een 
regiokansenpas.  

• Kansarmoede is een extra traumatische ervaring voor kinderen.  
• Trauma’s hebben vaak enorme impact op het leven van mensen (studeren, werk 

enz). Daardoor vervallen mensen al snel in (kans)armoede. 
• Persoonlijke toeleiding is super belangrijk : als gemeentebestuur/partner enz moet 

je daar op inzetten. Want anders komen mensen niet, zelfs al hebben ze een 
Uitpas. Zonder toeleiding krijg je veel “slapende uitpassen”. 

• Krachten bundelen verschillende verenigingen samen : zo kan je kosten ook 
drukken (communicatie enz). 

• Een oudergroep die het pretloket van het huis van het kind trekt : dàt is pas 
participatie 
 

Deel 3: Regionale samenwerking 
 
Wat is het voordeel van regionale samenwerking rond vrijetijdsparticipatie (regionale 
UiTPAS)?  

 
• Aanbod vergroten voor mensen in armoede: mix van mensen 
• Inzicht op effectieve vrijetijdsparticipatie – cijfers: waar gaan mensen in armoede 

naartoe? 
• Samenwerking geeft ook terugslag/versterking als vereniging 
• Win/win voor de vrijetijdsaanbieder : meer bereik van mensen 
• Heel interessant voor gemeenten zonder armoedepartners (75 gemeenten met 

uitpas, 52 zonder): expertise van armoedeverenigingen 
• Kleine cc’s in kleine gemeenten zijn soms aantrekkelijker dan grotere cc’s voor 

mensen: kleinschalig aanbod 
• Toeleiding is heel belangrijk, en als dit regionaal gebeurt kan je kosten drukken  
• Als een sterk figuur wegvalt uit het netwerk, kan iemand uit een andere gemeente 

het toch verder opvolgen 
• Er is altijd wel 1 enthousiaster dan de ander : de ene kan de andere 

enthousiasmeren 
• Belangrijke voorwaarde : partners moeten blijven betrokken worden (niet enkel in 

het begin). 
• Heel fijn dat je er als vereniging niet alleen meer voor staat. 

 
 Wat is er nodig om die regionale samenwerking te doen lukken? 

• hoe vraag je het aan? Hoe gaan we samenwerken? 
• Geen zicht op de verschillende manieren van samenwerken die mogelijk zijn. 
• Hoe kunnen we delen? Moet er een draaiboek komen? Voorbeeldfunctie van 

bepaalde gemeentes voor anderen 
• Budget 
• Afstemming op regionaal niveau : aanvullend/complementair aanbod 

o Bij verenigingen zonder personeelslid : daar is het belangrijk dat de 
stad/het beleid de werking “trekt” in die regionale samenwerking. De stem 



van mensen in armoede moet zeker bewaakt worden, zelfs al zijn er geen 
verenigingen voor MIA in de gemeente. 

o Randvoorwaarde : er moet een trekker zijn (voor toeleiding, bestuur 
meehebben).  

o Vorm van samenwerking : wat willen we? Hoe neem je beslissingen? Tip : 
klein beginnen. 

 
 

 


