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GESPREKSSTARTERS  
SAMENWERKINGEN ROND VRIJETIJDSPARTICIPATIE VOOR MENSEN IN ARMOEDE  
 
 
Filmpje 1: Introductie op lokale netwerken vrijetijdsparticipatie  
Armoede is vaak zoals een blok aan een been en die blok die wordt al snel een muur tussen mensen 
en hun vrijetijdsbesteding. Want inschrijvingsgeld voor een sportclub is niet aan de orde als uw 
bankrekening leeg is of een muziekschool zoeken zonder computer met internet wordt al snel een 
irritant melodietje. Voor lage inkomens is de drempel voor vrije tijd hoog. Dus ook als lokaal bestuur 
is het niet evident om het vrijetijdsaanbod in je gemeente toegankelijk te maken voor iedereen. 
Daarom zijn er lokale netwerken voor vrijetijdsparticipatie. Een lokaal netwerk verbindt alle 
vrijetijdsdiensten van de gemeente, het OCMW en minstens één armoedeorganisatie. Dit netwerk 
kan financieel middelen krijgen van de Vlaamse overheid om bijvoorbeeld een sportclub bereikbaar 
te maken met de bus of om het lidgeld betaalbaar te maken voor iedereen en zo kunnen we de 
muren rond vrijetijdsparticipatie volledig slopen.  
  
Het filmpje kan je hier bekijken.  
 
Dit filmpje kan gebruikt worden om:  

• Bestaande lokale netwerken die breed willen sensibiliseren over de basisopdracht van lokale 
netwerken vrijetijdsparticipatie.  

• Stakeholders van een lokaal netwerk die collega’s, vrijwilligers of nieuwe partners willen 
informeren en overtuigen om het netwerk te versterken.  

• Om draagvlak te creëren in steden en gemeenten die nog geen lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie hebben, maar wel interesse hebben om ermee te starten.  

 
Mogelijke vragen tijdens de nabespreking:  

• Wat willen jullie met het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie bereiken op kort, middellange en 
lang termijn?  

• Op welke manier kan het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie u als organisatie, dienst of individu 
helpen?  

• Hoe kan jij als organisatie, dienst of individu het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie versterken?  

• Welke drempels ervaren mensen in armoede in uw stad of gemeente?  

• Op welke drempels zal uw lokaal netwerk inzetten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://demos.be/blog/nieuw-infofilmpje-lokale-netwerken-voor-vrijetijdsparticipatie
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Filmpje 2: De rol van de netwerkregisseur  
Wanneer partners samenkomen in een netwerk vrijetijdsparticipatie is het niet altijd duidelijk wie 
best wat doet. Dat geldt ook voor lokale netwerken voor vrijetijdsparticipatie voor mensen in 
armoede. Dan maakt een regisseur duidelijk waarom elke partner waardevol is en zorgt ervoor dat 
iedereen zijn rol kan vervullen. Een regisseur kan een trekker zijn die coördineert en de resultaten 
bewaakt, maar kan net zo goed  coachen, talenten spotten en initiatieven stimuleren. Een regisseur 
heeft niet alle antwoorden, maar door goed te luisteren en betrokken te blijven bij de partners komt 
iedereen al een heel stuk verder. Een lokaal bestuur kan het netwerk ondersteunen door de 
regisseur voldoende tijd en ruimte te geven.  
 
Het filmpje kan je hier bekijken  
 
Dit filmpje kan gebruikt worden om:  

• Nieuwe of bestaande lokale netwerken die de organisatie, coördinatie en rolverdeling binnen 
een netwerksamenwerking willen bespreken.  

• In dialoog met partners van het netwerk om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden 
helder te krijgen en om na te gaan of er nog bepaalde profielen ontbreken.  

• In overleg met lokale besturen en directies in functie van aanwerving of functiebepaling van een 
netwerkregisseur.  

 
Mogelijke vragen tijdens de nabespreking:  

• Welke rol(len) verwacht je van de netwerkregisseur(s) 

• Welke rol(len) verwacht je van de partners?  

• Welke persoonlijke of professionele vaardigheden kan je als netwerkregisseur of partner 
inbrengen?   

• Welke ondersteuning zou je graag willen van het lokaal netwerk? Voor uzelf of uw dienst of 
organisatie.  

• Welke rollen, vaardigheden, expertises ontbreken nog in het lokaal netwerk en waar kan je die 
vinden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://demos.be/blog/nieuw-infofilmpje-de-rol-van-de-netwerkregisseur
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Filmpje 3: De kwaliteit van netwerkrelaties  
Armoede en uitsluiting beperken zich niet tot de kantooruren. Door met diverse organisaties en 
diensten samen te werken maak je vrije tijd toegankelijk. Je doelgroep wordt zo op verschillende 
manieren bereikt. Deze gebundelde krachten vormen samen een lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie. Mensen in kwetsbare situaties krijgen een gelijkwaardige plaats in dit netwerk 
en zorgen voor waardevolle inzichten over armoede. Je schept vertrouwen door te investeren in 
echte contacten, zoals bezoeken of informele gesprekken en door te tonen waar je naar toe werkt. 
Samenwerken is niet altijd even gemakkelijk. Blijf daarom steeds vertrekken vanuit wat jullie 
verbindt en toon respect voor verschillende visies. Zo versterk je de kwaliteit van jouw netwerk.  
 
Het filmpje kan je hier bekijken  
 
Dit filmpje kan gebruikt worden om: 

• De participatie en rol van mensen in armoede en sociale- en armoede organisaties in het 
netwerk te bespreken.  

• Ongeschreven regels over omgangsvormen en overlegcultuur in vraag te stellen.  

• Op zoek te gaan naar een soort samenwerking waar alle partners tevreden mee zijn.  
 

Mogelijke vragen tijdens de nabespreking:  

• Welke partners zijn er (nog) nodig om mensen met diverse armoede ervaringen te bereiken?  

• Op welke manier willen/worden mensen in armoede betrokken in de verschillende fasen van de 
netwerksamenwerking?  

• Op welke manier zal het netwerk werken aan een goede relatie? Wat is nodig? Wat is haalbaar?  

• Op welke manier zal het netwerk omgaan met conflict?  

• Welke gemeenschappelijke droom willen jullie realiseren?  

 

https://demos.be/blog/infofilmpje-kwaliteit-in-je-lokaal-netwerk-vrijetijdsparticipatie-investeer-in-netwerkrelaties

