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Meerhout-Laakdal, Landen en Bree, 
en de Welzijnsschakel/Vereniging 
waar armen het woord nemen* in 
Zarren. We proberen je in dit boekje 
handvatten aan te reiken om ook in 
jouw armoedeorganisatie aan de slag 
te gaan rond vrijetijdsparticipatie.
We geven voorbeelden en tips die 
je kunt uitproberen. Er zijn er 
ongetwijfeld nog veel meer, want 
er is meer dan één traject mogelijk. 
Ieder mens, iedere organisatie is 
anders. Er bestaat dus geen kant-
en-klare oplossing. Als je met 
een vraag zit, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie. Samen zoeken we 
naar een antwoord of een oplossing.

Vrijetijdsparticipatie van mensen 
in armoede zit de laatste jaren in de 
lift. Wat vroeger een extraatje in de 
marge was, is nu voor vele organisaties 
en beleidsmakers een wezenlijk 
onderdeel van armoedebestrijding. 
Verschillende organisaties proberen 
vrijetijdsparticipatie van mensen in 
armoede te stimuleren.  
Maar uit onderzoek blijkt dat daarbij 
hoofdzakelijk armoedeorganisaties in 
stedelijke gebieden worden bereikt. 
Armoedeorganisaties in meer landelijke 
gebieden hebben te kampen met een 
aantal bijkomende hindernissen.  
Om daar een oplossing voor te zoeken, 
zette het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
enkele proefprojecten op.

Je hebt nu een praktische gids in handen 
die ontstaan is uit ervaringen die de 
proefprojecten hebben opgeleverd. 
Daarvoor werd samengewerkt 
met de Welzijnsschakels* in Olen, 

* Welzijnsschakels zijn lokale 
vrijwilligersgroepen die de strijd 

aangaan tegen armoede en sociale 
uitsluiting. Ontmoeting met mensen 

in armoede, ondersteuning van 
gezinnen, beleidsbeïnvloeding vanuit 

hun ervaringskennis en stimuleren van 
cultuurparticipatie vormen de pijlers 

van de organisatie.

* Verenigingen waar armen het 
woord nemen, hebben als doel 

armoede en sociale uitsluiting te 
bannen. Ze werken op basis van 

zes criteria: armen verenigen zich; 
armen nemen het woord; werken aan 

maatschappelijke emancipatie; werken 
aan maatschappelijke structuren (10 

grondrechten); dialoog en vorming; en 
de vereniging blijft armen zoeken.

Veel lees- en 
experimenteerplezier.
Veel lees- en 
experimenteerplezier.

Inleiding
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Waarom ik meedoe aan vrijetijdsactiviteiten? Ik vind het 
belangrijk. Het zorgt voor sociaal contact, ik kan een 
babbeltje doen met mensen en ik leer nieuwe mensen 
kennen. Ook voor de ontspanning, er even tussenuit zijn. 
(Ervaring uit Welzijnsschakel Bree)




Ik ging vroeger veel naar concerten. 
Ik vind het belangrijk om naar 
culturele dingen te kunnen gaan. Ik 
ben ermee opgegroeid. Het financiële 
houdt me daarom ook niet tegen. Ik 
bespaar liever op luxeartikelen dan 
op het culturele. Maar nu geraak 
ik er niet meer, mensen moeten mij 
altijd komen oppikken. Ik hoop via 
de Welzijnsschakel een oplossing te 
vinden, zodat ik terug naar concerten 
kan gaan. 

(Ervaring uit  Welzijnsschakel ‘Hou-Vast’ in 
Meerhout-Laakdal)

98

Wat is vrijetijdsparticipatie  
en waarom is het belangrijk?



10 Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? 11Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk?

Vrije tijd = belangrijk

Deelnemen aan vrije tijd is niet 
alleen een recht, het is ook van 
groot belang. Vrije tijd zorgt voor 
ontspanning. Je laadt je batterijen 
op, je krijgt nieuwe energie. Door deel 
te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, 
kunnen mensen in armoede even 
hun problemen loslaten. Er komt 
ruimte vrij voor krachten in plaats van 
klachten. Deelnemen aan vrije tijd 
zorgt voor ontmoeting. Het sociaal 
netwerk kan uitgebreid worden. 
Vrijetijdsparticipatie haalt mensen in 
armoede uit hun isolement.  
Het zorgt voor leerervaringen: nieuwe 
omgevingen, nieuwe mensen, 
nieuwe structuren… Deze ervaringen 
maken dat mensen sterker in het 
leven staan. Kunnen deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten verhoogt de 
eigenwaarde van mensen in armoede. 
Ze hebben het gevoel erbij te horen.

Vrije tijd = een recht 

Deelnemen aan cultuur, aan jeugd(werk)-
activiteiten en aan sportactiviteiten is 
een recht voor iedereen. Toch is een groot 
deel van de maatschappij daar niet van 
overtuigd. Een vaak gehoorde uitspraak 
is dat mensen hun geld beter zouden 
besteden aan het oplossen van hun 
financiële problemen in plaats van deel 
te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Vrije 
tijd wordt gezien als een luxeproduct 
waar mensen in armoede geen recht op 
hebben. Terwijl het recht op vrije tijd zelfs 
in de grondwet staat. Dat wil niet zeggen 
dat mensen moéten deelnemen aan 
cultuur, jeugd en sport, maar ze moeten 
wel de mogelijkheid hebben om dat te 
doen. Met andere woorden, de keuze ligt 
bij de persoon zelf. Deelnemen aan cultuur, 
jeugd(werk)activiteiten en sport moet 
ruim geïnterpreteerd worden. Smaak is iets 
persoonlijks. Mensen kunnen verschillende 
soorten activiteiten uitproberen. In dit 
boekje wordt ingegaan op uitdagingen om 
het recht op vrije tijd om te zetten in de 
praktijk.

Wat is vrijetijds-
participatie?
Vrijetijdsparticipatie moet je heel 
ruim zien. Het is deelnemen aan 
activiteiten in je vrije tijd. Binnen 
het Fonds Vrijetijdsparticipatie gaat 
het om jeugd-, sport- en culturele 
activiteiten. Naar een theater in het 
cultuurcentrum gaan, deelnemen aan 
een kookactiviteit van de KAV, meegaan 
op sport- of jeugdkamp, een museum 
bezoeken, naar veldrijden gaan kijken… 
Het zijn maar enkele voorbeelden uit 
een grote waaier van mogelijkheden.

Leven is meer dan een dak 
boven het hoofd, een bed om 
in te slapen en een boterham 
om te eten. Er is bij elke mens 
een honger naar nieuwe 
dingen, naar het invullen 
van de vrije tijd. Cultuur, 
jeugdwerk en sport zijn 
belangrijke onderdelen van 
deze maatschappij. Vrije tijd 
is geen gunst maar een recht 
voor iedereen.  
(vrij uit ‘Cultuur voor iedereen’)

Wanneer je alleen met een groep 
mensen zonder armoede-ervaring iets 
organiseert waarvan je denkt dat het 
mensen zal interesseren, kan het zijn dat 
je een blauwtje loopt en geen mensen 
gemotiveerd krijgt om deel te nemen.

Ken je niet onmiddellijk iemand die je 
kunt uitnodigen? Neem dan contact op 
met het Fonds Vrijetijds-participatie, zij 
bekijken of ze iemand in je buurt kennen. 
De contactgegevens van het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie vind je op pagina 48.

Ga in gesprek met mensen die zichzelf 
het recht ontzeggen. Probeer te 
achterhalen waarom ze dat doen.  
Probeer hen mee te nemen naar een 
activiteit zodat ze kunnen voelen dat ze 
er wel recht op hebben en de positieve 
effecten van vrije tijd kunnen ervaren.

Een culturele kloof 

Als je organisatie veel mensen in 
generatiearmoede bereikt, moet je bij 
het plannen en de voorbereiding van 
een activiteit rekening houden met een 
culturele kloof. Meestal hebben mensen 
in generatiearmoede geen ervaring met 
het deelnemen aan cultuur-, jeugd- en/
of sportactiviteiten. Ze zijn met andere 
tijdsbestedingen opgegroeid. Het is dus 
belangrijk om naar hen te luisteren. 

Ik ben graag waar andere 
mensen zijn. Ik kom om 
een hobby bij te leren. Ik 
kom voor de gezelligheid 
en de vriendschap. Ik kom 
om nieuwe mensen te leren 
kennen. 
(uit ‘Vereende Krachten’)

‘Ik heb geen recht op vrije tijd 
want ik ben arm’
Mensen in armoede kunnen zichzelf 
het recht op vrije tijd ontzeggen.  
Ze denken soms dat ze geen recht 
hebben op vrije tijd omdat ze er de 
centen niet voor hebben, het niet 
kennen of niet durven deelnemen aan 
vrije tijd. Vrije tijd wordt gezien als 
iets voor ‘de rijken’.

�p��p� Als je merkt dat mensen 
zich het recht op vrije tijd 
ontzeggen, is het zinvol om 

een ‘ambassadeur’ uit te nodigen. Dat is 
iemand met armoede-ervaring die 
deelneemt aan vrije tijd. Hij/zij kan over 
zijn/haar ervaringen komen vertellen. 



Mensen denken dat ze niet 
thuishoren in het culturele 
aanbod. Ze zeggen: ‘Cultuur 
is niets voor ons, het is voor 
anderen’. Mensen in armoede 
moeten beseffen dat zij ook recht 
hebben op vrijetijdsactiviteiten.
Dat is niet vanzelfsprekend: 
als je de hele dag moet zitten 
denken hoe je je kinderen te eten 
moet geven, zit je niet te denken 
dat je zoon misschien eens naar 
de jeugdbeweging kan gaan. 

(Ervaring uit Welzijnsschakel ‘Het 
Lichtpunt’ in Balen)
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yy Ga in gesprek met je eigen 
vrijwilligersgroep. Praat over hoe zij 
staan tegenover vrijetijdsparticipatie 
van mensen in armoede. Hou rekening 
met de mening van mensen zonder en 
mensen met armoede-ervaring. Zijn er 
mensen zonder armoede-ervaring die 
het belang van vrijetijdsparticipatie voor 
mensen in armoede niet erkennen? 
Vraag hen dan om eens te kijken naar 
wat ze zelf doen in hun vrije tijd en wat 
dat met hen doet.

Deelnemen aan vrije tijd is belangrijk en tegelijk ook een recht voor 
iedereen. Maar niet iedereen in de samenleving is daarvan overtuigd.

Aan de slag!

yy Ga in gesprek met mensen in 
armoede. Zij kunnen zich het recht op 
vrijetijdsparticipatie ontzeggen omdat 
ze er het geld niet voor hebben en 
omdat het tot een andere leefwereld 
behoort. Nodig een ‘ambassadeur’ 
uit om over zijn/haar ervaringen rond 
vrijetijdsparticipatie te vertellen. 
Probeer hen in groep mee te nemen 
naar een vrijetijdsactiviteit.  
Praat nadien over de effecten van 
deze activiteit voor henzelf.

12 13Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk?
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Waarom ik bij het groepje ‘vrije tijd’ ben gekomen? Voor 
het sociaal contact, om niet alleen thuis opgesloten te 
zitten. Het is ook eens iets anders, we moeten niet altijd 
projecten doen zoals rond energie en water. Het is tof 
om samen te zitten met andere mensen en te beslissen 
wat we gaan doen. 
(Ervaring uit Welzijnsschakel/Vereniging waar armen het woord nemen ‘’t Schoederkloptje’ in Zarren)

15

Werken rond vrije tijd binnen 
onze vrijwilligerswerking:  
hoe beginnen we eraan?Ik vind onze vernieuwde vrijetijds-

werking heel goed. We doen andere 
activiteiten dan vroeger. Ook voor 
onze leden vind ik het tof omdat 
we nu meer activiteiten doen die 
mensen in armoede anders niet 
kunnen betalen. Ik werk graag als 
vrijwilliger rond het thema vrije 
tijd, omdat het een ongedwongen en 
plezierige tijdsbesteding is. Het doet 
mij ook veel plezier dat de mensen die 
we bereiken er ook veel voldoening 
uithalen. 

(Ervaring uit Welzijnsschakel Olen)
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door de hele organisatie gedragen 
wordt. In dat gesprek krijg je zicht op 
de houding van de andere vrijwilligers 
tegenover vrijetijdsparticipatie.

Deelnemen aan vrije tijd kan op 
verschillende manieren gebeuren.  
Je kunt zelf iets organiseren of samen 
met de groep ergens naartoe gaan. 
Maar evengoed kan een vrijetijds-
werking betekenen dat je aan mensen 
in armoede vertelt wat de financiële 
mogelijkheden zijn als ze op zichzelf aan 
een vrijetijdsactiviteit willen deelnemen. 
Een vrijetijdswerking maak je zo groot of 
zo klein als de groep zelf wil.

Mensen in armoede die betrokken zijn in 
de vrijwilligersgroep kunnen aangeven 
wat hen interesseert en wat er leeft bij 
mensen in armoede in je gemeente. 
Maar om een breder beeld te krijgen 
van de wensen en noden van mensen in 
armoede, ga je best een gesprek aan met 
de mensen die je organisatie bereikt.  
Dat kun je op verschillende manieren 
doen. 

Hieronder enkele voorbeelden:

Tool�Tool� Als je te weten wil komen 
wat mensen in armoede 
graag willen doen, kun je 

gebruik maken van een vragenlijstje.

�p��p� Zorg ervoor dat je niet alleen 
schriftelijk vragen stelt, spreek 
mensen ook aan. 

Tool�Tool� Je kunt werken met een 
ideeënbus. Aansluitend bij de 
ideeënbus kun je 

gebruikmaken van een ‘activiteiten-
thermometer’. Activiteiten uit de 
ideeënbus worden op de thermometer 
gehangen. Per activiteit is er een 
thermometer. Mensen kunnen dan hun 
naam schrijven bij de activiteit die hen 
interesseert. Hoe meer mensen 
geïnteresseerd zijn, hoe warmer het 
wordt op de thermometer. De warmte 
van de thermometer geeft je organisatie 
het sein om een activiteit al dan niet te 
organiseren.

B innen je organisatie worden 
er ongetwijfeld al veel 

vrijetijdsactiviteiten georganiseerd, 
bijvoorbeeld een gezellig eetmoment, 
samen brood bakken, de jaarlijkse 
daguitstap, een namiddag kaarten, een 
wandeltocht, een hobbyclub, naar de 
film, computerlessen… Maar misschien 
wil je meer doen? Of misschien zit 
je al lang in je maag met een aantal 
opmerkingen. ‘Het zou leuk zijn als 
de kinderen eens op kamp konden.’ 
‘Elk jaar doen we dezelfde activiteiten, 
kunnen we niet eens iets anders doen?’ 
‘Kunnen we geen vrijwilliger aan de kar 
laten trekken voor de activiteiten?’  
In dit hoofdstuk gaan we daar werk 
van maken.

Vrije tijd verkennen

Om te beginnen bespreek je je wens 
om rond vrije tijd te werken best 
met de vrijwilligersgroep binnen je 
organisatie. Om er niet alleen voor te 
staan, is het belangrijk dat je initiatief 

Tool�Tool� Bekijk de mogelijkheid om 
een groepje te vormen rond 
vrije tijd. Samen sta je sterk 

en je kunt het werk verdelen.  
Probeer ook mensen in armoede bij je 
groepje te betrekken. Dan kun je beter 
inspelen op de wensen en noden van 
mensen in armoede.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

De Welzijnsschakel van 
Olen werkt samen met het 
OCMW. De OCMW-

medewerkster spreekt cliënten van het 
OCMW aan om te zien of ze interesse 
hebben om mee te doen aan een 
activiteit van de Welzijnsschakel.  
Een andere vrijwilliger zorgt voor de 
inschrijvingen. Hij werkt in een café 
dat centraal gelegen is en waar 
mensen dus gemakkelijk even kunnen 
binnenspringen om zich in te schrijven.

�p��p� Baken je grenzen af. 
Bepaal met je groep 
waarrond jullie willen 

werken en waar de grens ligt van wat 
jullie kunnen en willen, met respect 
voor ieders engagement.

moeilijk te zeggen wat ze graag zouden 
doen, omdat ze het niet kennen.

�p��p� Nodig iemand uit om uitleg te 
komen geven over het 
vrijetijdsaanbod. 

Bijvoorbeeld iemand van de cultuur-
dienst die vertelt over het culturele 
aanbod in de gemeente of de sport- en 
jeugddienst die het gemeentelijke 
aanbod komen uitleggen. Maar ook 
mensen van sport-, jeugd- en socio-
culturele verenigingen kunnen hun 
organisatie en hun activiteiten komen 
toelichten. Zo kunnen mensen in 
armoede zich een beter beeld vormen bij 
vrijetijdsactiviteiten en aangeven wat 
hen interesseert.

Vrije tijd een plaats geven in 
je organisatie
Is je organisatie gemotiveerd om te 
werken rond vrije tijd? Dan geven 
we je hier enkele handvatten om de 
vrijetijdswerking een plaats te geven in je 
organisatie.

Tool�Tool� Om te polsen naar 
interesses van mensen, 
maar ook om drempels en 

uitdagingen op te sporen, kun je 
gebruikmaken van ‘praatplaten’.
Dat zijn papieren met een collage 
van enkele mogelijke activiteiten 
en problemen die mensen kunnen 
ervaren bij vrijetijdsparticipatie. De 
platen vormen een aanknopingspunt 
om een gesprek op te starten. Mensen 
kunnen eerst voor zichzelf omcirkelen 
wat ze graag (zouden) doen in hun 
vrije tijd. Je kunt voorbeelden van 
praatplaten terugvinden op de website 
van het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
(www.fondsvrijetijdsparticipatie.be). 
Heb je geen computer en/of geen 
toegang tot internet, dan kan het 
Fonds Vrijetijdsparticipatie je de 
papieren ook opsturen ( je vindt hun 
contactgegevens op pagina 48).

Niet iedereen is vertrouwd met 
deelname aan vrijetijdsactiviteiten. 
Voor die mensen is het dan ook 

16
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Deelnemen aan vrije tijd is voor 
veel mensen in armoede niet 
vanzelfsprekend. Ze moeten 
verschillende drempels overwinnen. 
Neem als organisatie voldoende 
tijd om te werken rond vrije tijd, en 
geef het niet na een paar keer op. 
Zelfs al bereik je niet veel mensen, 
het werk dat je erin steekt, is meer 
dan de moeite waard. Jij bezorgt 
die ene deelnemer namelijk nieuwe 
energie en het gevoel erbij te horen. 
Wees niet ontgoocheld als er maar 
weinig mensen komen opdagen. 
Mensen die succesvol deelgenomen 
hebben aan vrijetijdsactiviteiten, 
zullen anderen weten te motiveren. 
Vrijetijdsparticipatie is een verhaal 
waar blijvend aan gewerkt moet 
worden. Leg de lat niet te hoog en 
vergeet niet af en toe jezelf een pluim 
te geven voor het vrijwilligerswerk dat 
je verricht.

�p��p� Het werken rond vrije tijd kan 
een middel zijn om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken 

die zich daar specifiek voor willen 
inzetten. Het is namelijk een hip en 
boeiend thema om rond te werken.

Om nieuwe vrijwilligers aan te trekken 
maakt Welzijnsschakel ‘Hou-Vast’ 
(Meerhout-Laakdal) gebruik van een flyer 
waarin verschillende taken opgesomd 
staan die je bij de Welzijnsschakel kunt 
doen. Ze verspreiden de flyer op hun 
eigen opendeurdag, bij kennissen, in 
andere verenigingen… Iemand die zich 
niet wil/kan inzetten binnen de volledige 
werking van de Welzijnsschakel, kan 
bijvoorbeeld wel met enkele mensen 
naar een theatervoorstelling gaan of 
een kookactiviteit mee begeleiden. 
De Welzijnsschakel van Olen deed al 
maandelijks een vrijetijdsactiviteit.  
Door de komst van een nieuwe 
vrijwilliger die grasduint in het vrijetijds-
aanbod ontstond er een nieuwe 
dynamiek waardoor enkele nieuwe 
mensen de weg naar de Welzijnsschakel 
vonden.

Wat je kunt doen:
yy een daguitstap in elkaar te steken

yy een jaarplanning van activiteiten 
opstellen

yy een jeugdvereniging uit de 
gemeente uitnodigen om zich voor 
te stellen

yy gaan luisteren bij andere groepen 
hoe zij werken rond vrije tijd

yy zelf een hobbyclub opstarten

yy … 

Wanneer je met plezier kunt werken 
aan acties en niet overdonderd wordt 
door te veel werk, is elk initiatief goed, 
hoe klein of hoe groot ook. Plan als 
eerste activiteit geen te grootse dingen.

Aan de slag!

Er kunnen kleine of grote stappen genomen worden in het werken rond vrije tijd, zoals je 
organisatie wil:

Je kunt een groepje ‘vrije 
tijd’ oprichten om meer in 
te zetten op vrijetijds-
participatie van mensen in 

armoede. Met dit groepje bepaal je wat 
je precies wil doen, bijvoorbeeld: 

yy een activiteitenagenda opstellen

yy in gesprek gaan met andere 
organisaties om samen te werken

yy een hobbyclubje opstarten

yy  …

Je kunt bij andere organisaties gaan 
kijken hoe zij het thema vrije tijd 
aanpakken.

Bespreek je wens om te 
werken rond vrije tijd met je 
eigen vrijwilligersgroep.  

Ga nadien in gesprek met mensen in 
armoede die je organisatie bereikt om te 
zien waar hun interesses liggen.
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Op de website van het cultuurcentrum 
stond dat het theaterstuk een 
moderne versie van ‘Roodkapje en de 
wolf’ was. Ik had dat dan ook zo tegen 
mijn zoontje gezegd. Mijn zoontje 
vond het een heel mooi theaterstuk, 
maar was wel teleurgesteld dat er 
geen wolf op het podium is geweest. 

(Ervaring uit Welzijnsschakel ‘Help-ons-
Helpen’ in Landen)

Als je naar een vereniging gaat waar je nog niet geweest 
bent, kijken de mensen je vies aan. Je voelt je niet 
welkom. Iedereen heeft zijn eigen plekje op voorhand 
gereserveerd, wie waar zit ligt vast. 
(Ervaring uit Welzijnsschakel ‘Hou-Vast’ in Meerhout-Laakdal)

Hoe kunnen we het ijs breken 
en het beste voorbereid zijn?

20 21
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mensen zich op de dag zelf meer op 
hun gemak voelen.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

De Welzijnsschakels van 
Olen en Meerhout-Laakdal 
hebben samen het cultuur-

centrum van Geel bezocht. De mensen 
weten nu hoe het gebouw eruitziet, 
waar de vestiaire is, of die vestiaire 
verplicht is, waar de toiletten zijn, hoe 
ze hun stoelnummer kunnen vinden, 
waar ze eventueel nog iets kunnen 
gaan drinken…

Ook in Balen hebben ze zo’n 
verkenningstocht georganiseerd:

Via het OCMW konden 
mensen gaan kijken achter de 
schermen van het vrijetijds-
centrum in Balen. Door de 
goede en warme ontvangst 
voelen ze zich welkom en 
durven ze sneller de stap te 
zetten om naar een culturele 
voorstelling te gaan. Het gaat om 
een kleine groep mensen, maar 
zij kunnen in de toekomst andere 
mensen met zich meenemen.

 (Ervaring uit Welzijnsschakel 
‘Het Lichtpunt’ in Balen)

je organisatie te komen doen. Op deze 
manier maken de mensen van jouw 
organisatie kennis met de 
vrijetijdsactiviteit en de mensen van de 
andere vereniging.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

De Welzijnsschakel van Bree 
wil samenwerken met de 
lokale KLJ (Katholieke 

Landelijke Jeugd, een jeugdbeweging die 
zich voornamelijk richt naar kinderen en 
jongeren in landelijke gebieden). 
Als eerste kennismaking kwam de KLJ op 
het zomerterras van de Welzijnsschakel 
kinderen schminken en spelletjes met 
hen spelen

De omgeving vertrouwd 
maken
Ben je van plan om naar een 
vrijetijdsactiviteit te gaan buiten de 
eigen organisatie, met mensen die nog 
niet hebben deelgenomen? Dan kan het 
een hulp zijn om de nieuwe plek eerst te 
verkennen. Door op voorhand kennis te 
maken met de nieuwe omgeving, zullen 

J e kunt het gevoel hebben dat 
mensen in armoede niet willen 

deelnemen aan vrije tijd, ze lijken 
geen interesse te hebben. Maar dat 
mag je niet altijd zo zien, je moet 
verder kijken. Vaak zijn mensen in 
armoede niet vertrouwd met wat je 
hen wil aanbieden. ‘Niet vertrouwd zijn 
met iets’ is niet hetzelfde als ‘er geen 
interesse voor hebben’. Hoe kunnen we 
dan het ijs breken?

Vertrouwde omgeving

Een nieuwe omgeving is voor iedereen 
spannend, dus ook voor mensen in 
armoede. Om het ijs te breken kun je 
in het begin een activiteit in de eigen 
vertrouwde omgeving aanbieden, 
bijvoorbeeld in je eigen organisatie.

�p��p� Zijn er in je organisatie 
mensen die interesse 
hebben in activiteiten van 

andere verenigingen, maar is de stap te 
groot? Dan kun je die vereniging 
vragen om een soortgelijke activiteit in 

de eerste stap naar de vereniging meer 
vertrouwd aanvoelen.

�p��p�  Hou er rekening mee dat 
het geen eenrichtings-
verkeer hoeft te zijn. 

Mensen uit je organisatie kunnen 
vragen stellen aan de persoon van de 
andere vereniging, maar die kan zelf 
ook vragen stellen aan de mensen 
binnen je organisatie.

KAV heeft een boekje uitgegeven ‘Pak 
een stoel en zet u erbij!’ met als doel 
een brug te slaan tussen mensen die 
uitsluiting ervaren enerzijds en socio-
culturele verenigingen anderzijds. In 
dit boekje wordt er gekeken door de 
bril van vrijwilligers en leden bij KAV 
hoe ze mensen in armoede bij hun 
organisatie kunnen betrekken.  
Zowel mensen in armoede als mensen 
zonder armoede-ervaring moeten 
buiten hun eigen leefwereld treden.  
Je kunt het boekje aanvragen bij KAV.
(kav@kav.be, 02/246.51.11)

Mensen zijn het gemakkelijkst 
warm te krijgen voor 
vrijetijdsactiviteiten als het 
in groep is, als ze samen iets 
kunnen doen. Als mensen 
individueel gratis filmtickets 
krijgen, worden ze vaak niet 
gebruikt omdat ze dan alleen de 
stap moeten zetten om naar de 
cinema* te gaan. Organiseren 
we dat met onze gezinnen van 
de Welzijnsschakel, dan nemen 
ze wel deel omdat we er in groep 
naartoe gaan. 
(Ervaring uit Welzijnsschakel ‘’t 
Vlammeke’ in Staden)

�p��p�  Je kunt de eerste keren in 
groep aan een activiteit 
deelnemen.

Doe je mee aan een activiteit van 
een andere sport-, jeugd- of culturele 
vereniging, dan is het een goed idee om 
de verantwoordelijke van die vereniging 
of activiteit op voorhand uit te nodigen 
om uitleg te komen geven. Zo kunnen 
mensen uit je organisatie al een gezicht 
plakken op de andere vereniging en zal 

Dat kan ook bij sport-, jeugd- en 
culturele verenigingen. Bezoek op 
voorhand bijvoorbeeld de judoclub, de 
scoutslokalen, het parochiecentrum 
waar de lokale harmonie repeteert…

Vertrouwde personen

De stap zetten naar een vrijetijds-
activiteit wordt voor mensen in 
armoede al iets kleiner wanneer ze 
samen kunnen gaan met iemand die ze 
al kennen. Iemand die hen wegwijs kan 
maken in het vrijetijdsgebeuren.

Voor mensen in armoede ben je een 
vertrouwenspersoon. Je bent de brug 
tussen de armoedeorganisatie en de 
andere vereniging. Mensen in armoede 
voelen zich sneller op hun gemak en 
welkom in gezelschap van iemand die 
al vertrouwd is. Ze moeten de stap niet 
alleen zetten, ze hebben iemand op wie 
ze kunnen terugvallen.

* Een uitstap naar de cinema valt niet onder de 80/20-regeling van het Fonds Vrijetijdsparticipatie, je kunt er geen 
aanvraag voor indienen. Het kan wel wanneer je naar een film gaat die georganiseerd wordt door de cultuurdienst 
van je gemeente.
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de regisseur. Moeten we vragen 
stellen? Welke vragen?

yy  …

�p��p� Je kunt altijd proberen om 
iemand van de organisatie 
van de vrijetijdsactiviteit te 

vragen om uitleg te komen geven.

Let niet alleen op ‘inhoudelijke’ vragen. 
Bereid je samen met de deelnemers 
ook voor op enkele praktische dingen:

yy Als we in het cultuurcentrum naar 
een voorstelling gaan, moeten we 
dan centen meenemen voor de 
vestiaire en het café?

yy Moet ik bij de zumbales zelf een 
flesje water meenemen?

yy Mag ik mijn sportkledij al 
aanhebben voor ik naar de club 
kom?

yy Blijven we bij de uitstap in groep?

yy Als de sportles begint om 10 uur, 
hoe laat moet ik er dan zijn?

yy Hoe laat moet ik de kinderen 
oppikken bij de jeugdbeweging?

yy  …

je een aantal keren waarbij je het door de 
vingers ziet dat ze afhaken op het laatste 
moment…?Als je deze afspraken samen 
opstelt, staat iedereen er ook achter.

Een vrijetijdsactiviteit 
voorbereiden?

Een goede voorbereiding van de vrijetijds-
activiteit bepaalt mee het succes van die 
activiteit.

Zorg ervoor dat mensen met juiste 
verwachtingen naar de activiteit gaan:

yy Als we naar lijndansen in het 
gemeenschapscentrum gaan, is het 
dan de bedoeling dat we zelf ook 
dansen?

yy Mogen we de koekjes mee naar huis 
nemen na de kookactiviteit van de 
KVLV?

yy We gaan in het cultuurcentrum naar 
een parodie kijken, maar wat is een 
parodie?

yy Mijn dochter wil naar de chiro. Komt 
ze dan elke week vuil naar huis?

yy Er is voor de film een bespreking met 

OASeS (Onderzoeksgroep Armoede, Sociale 
Uitsluiting en de Stad) maakte een 
boekje ‘Bruggen over woelig water’. 
Het gaat erover hoe de hulpverlening, 
het middenveld en de media kunnen 
helpen om de kloof tussen mensen 
in armoede en de rest van de 
samenleving te overbruggen. Je kunt 
het boekje digitaal vinden via  
www.ua.ac.be/oases.

Wat met afhaken?

Vaak haken mensen op het laatste 
moment af. Ze hebben problemen met 
hun gezondheid, hun vriend(in) gaat 
uiteindelijk niet mee en ze willen niet 
alleen gaan, ze vonden geen babysit… 
Het is belangrijk om je hier niet door 
te laten ontmoedigen. Ga in gesprek 
met de mensen die afhaken om te zien 
waar de problemen/knelpunten zitten.

Maak samen met de leden van je 
organisatie afspraken rond afhaken. 
Laat je mensen een meerprijs betalen als 
ze geen gegronde reden hebben, bepaal 

Wat na de activiteit?

Organiseer na je vrijetijdsactiviteit een 
terugblik. Probeer na de activiteit nog 
even samen te zijn met de mensen 
die mee waren. Zo krijgen ze de kans 
om hun ervaringen te delen. Dat is 
heel belangrijk voor hen omdat ze in 
hun eigen omgeving vaak niemand 
hebben om deze ervaring mee te delen. 
Het napraten kan zowel in groep als 
individueel. Het hoeft geen formele 
evaluatie te zijn. Het kan bijvoorbeeld 
een gesprekje zijn in de trein of in 
het busje terug naar huis. Of je kunt 
napraten op café, of tijdens een 
volgend ontmoetingsmoment.

Zelf leer je er ook veel uit:
yy Wat was goed, wat is voor herhaling 

vatbaar?

yy Wat was slecht en moeten we 
volgende keer zeker anders doen?

yy Wat is er nog meer dat mensen uit 
onze organisatie interesseert?

yy …

�p��p� Een activiteit kost vaak meer 
dan de ticketprijs: nog een 
drankje, een hapje, extra 

materiaal, vestiaire… Bekijk dat van 
tevoren met de mensen in armoede 
zodat zij niet voor een verrassing komen 
te staan.

Herinner mensen op voorhand nog 
eens aan de afspraken. Pik je ze thuis 
op? Hoe laat? … Maar ga daar niet te 
ver in. Mensen moeten ook zelf hun 
verantwoordelijkheid opnemen. 
Betuttel mensen niet.
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Er kunnen kleine of grote stappen genomen worden 
in het werken rond vrije tijd, zoals je organisatie wil: 

Ga de eerste keren in groep naar een 
vrijetijdsactiviteit. Zorg ervoor dat er na 
de activiteit tijd is voor een terugblik. 

Mensen kunnen hun verhaal kwijt en jij leert eruit 
voor een volgende keer. Hou het napraten luchtig en 
plezant.

Zorg dat mensen de omgeving van een 
geplande vrijetijdsactiviteit leren 
kennen. Bezoek bijvoorbeeld samen met 

hen op voorhand de sporthal, het jeugdcentrum, 
het zwembad, het gemeenschapscentrum of laat 
iemand van de jeugd-, sport of socio-culturele 
vereniging waar jullie naartoe gaan op voorhand 
uitleg komen geven. Het zorgt ervoor dat de stap 
om ergens alleen naartoe te gaan, kleiner wordt.

Sta zelf even stil bij het praktische verloop van de 
vrijetijdsactiviteit. De aankoop van de tickets, de 
kledij, wat gebeurt er in de pauze, materialen die je 
moet meenemen… Voor mensen in armoede is dat 
soort dingen niet altijd vanzelfsprekend.

Aan de slag!
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Ik ben hier pas komen wonen. Ik zou me 
graag aansluiten bij een vereniging 
in de buurt. Zo leer je wat mensen 
kennen. Maar het is financieel niet 
gemakkelijk. De kinderen gaan ook 
allemaal naar de jeugdbeweging en 
dan komt het lidgeld van de KAV daar 
nog eens bovenop.

(Ervaring uit Welzijnsschakel ‘Hou-Vast’ in 
Meerhout-Laakdal)

Meer informatie over het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
vind je op www.fondsvrijetijdsparticipatie.be. 
Contactgegevens van het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
vind je op pagina 48.

28

Mijn vriendinnen kunnen hun zomervakantie vullen met 
festivals. Ik wil ook wel graag eens naar een festival 
gaan, maar dan moet ik duidelijke keuzes maken. Dit jaar 
kan ik weer niet mee naar Graspop omdat ik een nieuwe 
bril nodig heb. 
(Ervaring uit Welzijnsschakel Bree)

Hoe maken we vrijetijdsactiviteiten 
goedkoper?

29
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yy Ten slotte heeft het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie een aanbod 
‘vrijetijdsindustrie’, waarbij 
zij met enkele commerciële 
partners onderhandelt. Zo kunnen 
armoedeorganisaties en hun leden 
bijvoorbeeld naar voorstellingen 
van Music Hall gaan via Live 
Entertainment Foundation, naar 
festivals zoals Sfinks Mixed, of 
naar sportevenementen zoals de 
Scheldecross. Deze commerciële 
partners van het Fonds Vrijetijds-
participatie doen specifieke 
inspanningen zoals financiële 
ondersteuning en het vrijhouden van 
een onderhandeld aantal plaatsen 
voor evenementen.

Organisaties die werken met mensen 
in armoede kunnen lid worden van het 
Fonds Vrijetijdsparticipatie en op deze 
manier aanvragen doen voor financiële 
tussenkomsten.

Meer informatie over het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
vind je op  www.fondsvrijetijdsparticipatie.be. 
Contactgegevens vind je op pagina 48.

Vrijetijdsparticipatie op drie sporen:

yy Ten eerste is er de 80/20-regel: 
80% van de kosten van toegangs- 
of inschrijvingsgelden, vervoer en 
babysit worden terugbetaald als het 
gaat om een goedgekeurde culturele, 
jeugd- of sportactiviteit. Bijvoorbeeld 
een theatervoorstelling in het 
cultuurcentrum of de aansluiting bij 
een sport- of jeugdvereniging.  
Ook lidgelden en inschrijvingskosten 
voor activiteiten van socio-culturele 
organisaties (zoals KAV, Gezinsbond, 
Okra…) komen in aanmerking 
voor een aanvraag bij het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie. Zelfs het volgen 
van een cursus bij organisaties 
zoals Vormingplus kan financieel 
ondersteund worden.

yy Daarnaast werkt het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie samen met enkele 
musea (‘bovenlokaal gesubsidieerde 
initiatieven’), zoals het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika en het 
Vlaams Mijnmuseum, in het kader van 
hun toegankelijkheid.

B ij het deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten stoten 

mensen in armoede vaak op een 
financiële drempel.  
Zowel op Vlaams als op lokaal niveau 
worden er inspanningen geleverd 
om vrijetijdsparticipatie goedkoper 
te maken. In Vlaanderen bestaan 
er twee organisaties: het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie en het Steunpunt 
Vakantieparticipatie. Op lokaal niveau is 
het mogelijk dat er in je gemeente een 
Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie 
bestaat of dat er gemeentelijke 
initiatieven zijn. Ook het OCMW beschikt 
over middelen om de socio-culturele en 
sportieve participatie van mensen in 
armoede financieel te ondersteunen.

Het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
heeft als doel mensen in armoede 
volwaardig te laten deelnemen 
aan cultuur, jeugdactiviteiten en 
sport. Hiervoor werkt het Fonds 

mensen met een kleine portemonnee.

Meer informatie over het Steunpunt 
Vakantieparticipatie vind je op 
www.vakantieparticipatie.be of je kunt bellen naar 
het gratis nummer 1700.

Lokale Netwerken 
Vrijetijdsparticipatie
Sinds januari 2008 kunnen alle 
steden en gemeenten in Vlaanderen 
via het participatiedecreet 
bijkomende middelen ontvangen 
om de vrijetijdsparticipatie van 
mensen in armoede te bevorderen. 
Daarvoor moeten de gemeentelijke 
dienst vrije tijd, het OCMW en 
armoedeorganisaties samen een 
‘Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 
voor mensen in armoede’ opmaken. 
Dit samenwerkingsverband 
noemen we het ‘Lokaal Netwerk 
Vrijetijdsparticipatie’. Binnen dit 
Lokaal Netwerk wordt een systeem van 
financiële tegemoetkoming uitgewerkt 
(bijvoorbeeld een vrijetijdspas) 
of worden er projecten opgezet. 

�p��p� Het Fonds Vrijetijds-
participatie staat achter de 
ontmoeting tussen mensen 

in armoede en mensen zonder armoede-
ervaring. Daarom kunnen mensen zonder 
armoede-ervaring via de 80/20-regel 
samen met mensen in armoede 
goedkoper aan vrijetijdsactiviteiten 
deelnemen, zolang er een evenwicht is 
tussen mensen met en zonder armoede-
ervaring.

 

Het �teunpunt  
Vakantieparticipatie
In Vlaanderen bestaat ook het Steun-
punt Vakantieparticipatie. Dit Steunpunt 
zorgt ervoor dat mensen in armoede 
op vakantie of op daguitstap kunnen 
gaan. Hiervoor werkt Steunpunt 
Vakantieparticipatie samen met meer 
dan 400 toeristische partners. Mensen 
in armoede kunnen via Steunpunt 
Vakantieparticipatie tegen een 
verminderde prijs gaan kamperen, of 
eens op hotel, of naar een pretpark… 
Zo wordt vakantie ook haalbaar voor 

�p��p� De meeste armoede-
organisaties maken 
gebruik van het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie voor hun 
groepsactiviteiten. Maar je kunt als 
organisatie ook een aanvraag indienen 
voor individuele deelnames.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

In Bree en in Landen 
proberen de Welzijns-
schakels deze mogelijkheid  

van individuele deelname bekend te 
maken bij mensen in armoede via het 
ophangen van een zelfgemaakte 
affiche. Daarop worden mensen 
aangespoord om zich bij hun 
vrijetijdsbesteding niet te laten 
hinderen door het financiële plaatje 
omdat daar oplossingen voor bestaan. 
Ook de namen van contactpersonen 
van de Welzijnsschakel staan erop, 
zodat mensen weten wie ze kunnen 
aanspreken over vrijetijdsparticipatie. 
Maar ook bij groepsactiviteiten kun je 
mensen aanspreken over hun 
vrijetijdsbesteding en de financiële 
ondersteuningsmogelijkheden die 
daarvoor bestaan.
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aan cliënten, het organiseren van een 
jaarlijkse uitstap tot het organiseren 
van kookactiviteiten. Ben je benieuwd 
wat het OCMW in jouw gemeente doet, 
klop dan even bij hen aan.

is er een vrijetijdspas... Ga in je eigen 
gemeente na wat er al is. Je kunt bij de 
jeugd-, sport- en cultuurdienst vragen 
of zij specifieke initiatieven hebben voor 
mensen in armoede.

�p��p� Er zijn waarschijnlijk ook heel 
wat gratis activiteiten in je 
omgeving. Mensen in 

armoede weten dat niet altijd. De cultuur-
club uit Hechtel-Eksel maakt jaarlijks een 
boekje met gratis activiteiten in de buurt. 
Zo is het mooi gebundeld voor mensen in 
armoede. Mensen waarderen het en 
maken er ook gebruik van.

Het OCMW

Het OCMW heeft middelen ter 
beschikking om de socio-culturele en 
sportieve participatie van mensen in 
armoede te bevorderen. Het OCMW kan 
deze middelen gebruiken voor haar eigen 
cliënteel. Elk OCMW bepaalt hiervoor 
haar eigen regels. Dat kan gaan van het 
werken via een 80/20-regel, het gratis 
weggeven van een aantal filmtickets 

Organisaties binnen een gemeente 
met een afsprakennota kunnen geen 
beroep meer doen op de 80/20-regel 
van het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
omdat de middelen lokaal worden 
beheerd. Op deze manier vullen 
het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
en de Lokale Netwerken elkaar 
aan. Je kunt wel nog bij het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie aankloppen 
voor enkele musea (bovenlokaal 
gesubsidieerde initiatieven) en het 
aanbod vrijetijdsindustrie.

Een lijst met de steden en gemeenten met een 
afsprakennota samen met extra informatie vind je 
op www.demos.be/lokale-netwerken. Ook via het 
Fonds Vrijetijdsparticipatie kun je meer info vragen 
over Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie.

In je gemeente

Het is mogelijk dat er in je 
gemeente al initiatieven lopen rond 
vrijetijdsparticipatie van mensen in 
armoede. Enkele jeugddiensten doen 
bijvoorbeeld speciale acties rond de 
grabbelpas, in andere gemeenten 

�p��p� Brengen de verschillende 
financiële mogelijkheden je 
in de war of heb je graag 

meer uitleg, neem dan contact op met 
het Fonds Vrijetijdsparticipatie.  
Zij geven graag uitleg aan de telefoon, 
of als je dat wil, brengen zij zelfs een 
bezoekje aan je organisatie.

Er wordt al heel wat gedaan om de 
financiële drempel tot vrijetijds-
participatie te verlagen.  
Verken de verschillende mogelijkheden: 

yy Via Vlaamse organisaties:
• Het Fonds Vrijetijdsparticipatie 

(meer info via www.fondsvrijetijdsparticipatie.
be. De contactgegevens staan op pagina 48).

• Het Steunpunt Vakantieparticipatie  
(meer info via www.vakantieparticipatie.be.  
Er is ook een gratis nummer: 1700).

yy In je gemeente:
• De cultuur-, jeugd- en 

sportdienst. Vraag na of er acties 
ondernomen worden door deze 
diensten. Bestaat er een Lokaal 
Netwerk Vrijetijdsparticipatie in je 
gemeente?

• Het OCMW

Aan de slag!
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De Welzijnsschakel en het OCMW 
van Olen hebben samen met de 
Welzijnsschakel van Meerhout-
Laakdal het cultuurcentrum van 
Geel bezocht. We werden daar eerst 
rondgeleid: we kregen uitleg over 
praktische dingen die bij een culturele 
uitstap komen kijken. We mochten 
zelfs op het podium ervaren hoe het is 
om een artiest te zijn. Nadien kregen 
we nog uitleg over voorstellingen 
in het cultuurcentrum. Het was een 
lange en intensieve uitstap, maar ik 
denk wel dat de mensen die meewaren 
er iets van hebben opgestoken. Zelf 
was ik al helemaal enthousiast. Toen 
ik thuiskwam ben ik het boekje met 
de voorstellingen beginnen door 
te bladeren om te zien waar ik zelf 
naartoe zou kunnen gaan, of in 
groep met de Welzijnsschakel. We 
nemen het in ieder geval mee naar de 
jaarplanning van de Welzijnsschakel 
voor volgend jaar. 

(Ervaring uit het OCMW van Olen)



Het liefst van al ga ik wandelen. Via een neef ben ik 
aangesloten bij Natuurpunt. Die doen hele mooie 
wandelingen hier in de buurt. Als het lukt met vervoer wil 
ik ook wel naar theater of naar de cinema. Ik kaart graag, 
maar dat is dan overdag met oudere mensen.
 (Ervaring uit Welzijnsschakel/Vereniging waar armen het woord nemen ‘’t Schoederkloptje’ in Zarren)

Welke vrijetijdsactiviteiten  
kunnen we doen en wanneer?
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Probeer zicht te krijgen op alle 
verenigingen in je gemeente en lijst hun 
activiteiten op. Sommige gemeenten 
hebben zelf een handig overzicht op hun 
website.

Tool�Tool� Onderstaande tabel kan je 
helpen om het vrijetijds-
aanbod in je gemeente in 

kaart te brengen. Vul de tabel in. 
Verzamel informatie via de cultuur-, 
jeugd- en sportdienst. Kijk ook eens op 
de website van je gemeente. Vaak staat 
het vrijetijdsaanbod gebundeld. In de 
tabel zie je een aantal voorbeelden van 
mogelijke vrijetijdsactiviteiten.

van hun gemeente geen goede stimulans 
voor een actieve vrijetijdsbesteding. 
Wat is dan wel mogelijk?

Wat is er allemaal 
aanwezig?

�p��p� Bekijk de vrijetijds-
activiteiten zo breed 
mogelijk. Ook activiteiten 

van verenigingen vallen daaronder. De 
toneelvoorstelling van het amateur-
gezelschap,  de fietstocht van Okra, het 
stadspel van de scouts, gezinsuitstappen 
van de Gezinsbond… 

‘V rije tijd’ is heel breed. 
Het kan gaan van 

een wandeling met vrienden tot 
samen naar een festival gaan, van 
een toneelvoorstelling bijwonen 
tot zelf toneel spelen… Welke 
vrijetijdsactiviteiten kun je doen en 
hoe pak je de planning het best aan?

Landelijke gebieden worden 
gekenmerkt door een sterk 
verenigingsleven onder de kerktoren. 
Gemeenten bestaan uit verschillende 
dorpjes die losgekoppeld zijn van 
elkaar door tussenliggende velden en 
bedrijven. Inwoners nemen vaak alleen 
in hun eigen dorp deel aan activiteiten. 
Het gemeentelijke vrijetijdsaanbod 
is kleiner. Veel gemeenten hebben 
geen eigen cultuurcentrum en als er 
al een aanbod is, zijn de zalen direct 
uitverkocht. Bovendien vinden mensen 
in armoede moeilijk aansluiting bij 
verenigingen. De meeste verenigingen 
behoren niet tot hun leefwereld 
omdat ze gericht zijn op een 
middenklassepubliek. Kortom, voor 
mensen in armoede is de landelijkheid 

Cultuur
(Ingevulde  tekst dient als voorbeeld)

Jeugd 
(Ingevulde  tekst dient als voorbeeld)

Sport 
(Ingevulde  tekst dient als voorbeeld)

Gemeentelijk 
aanbod

Theater, concert, cursus 
djembé, film in het 
gemeenschapscentrum…

Grabbelpas, SWAP, 
speelplein tijdens de 
vakanties…

Babyzwemmen, cursus 
nordic walking…

Verenigingsleven Amateurgezelschappen, 
harmonieorkest… Chiro, KSA, Oranje… Judoclub, voetbalclub, 

wandelclub…

Privéorganisaties Cinema, concerten door 
privé-organisaties… Pretparken, festivals… Fitness, bowling…

Individueel Een stadswandeling… Speelpleintjes, 
recreatieparken… Wandel- en fietsroutes…

�p��p� Zorg ervoor dat je de keuze 
van de vrijetijdsactiviteiten 
terugkoppelt naar de 

vrijwilligersgroep. Zo blijven ze achter 
de vrijetijdswerking staan en kunnen 
ze meegaan naar de vrijetijdsactiviteit 
als ze dat willen.

�p��p� Veel bibliotheken hebben 
computers en internet ter 
beschikking. Heb je zelf geen 

computer/internet, ga dan langs in de 
bibliotheek.

�p��p� Heb je een vrijetijdsaanbod 
opgesteld, maak dat dan 
bekend tijdens je eigen 

activiteiten. Je kunt mensen motiveren 
door bijvoorbeeld te vertellen over een 
geslaagde vorige activiteit. Leuke foto’s 
zijn altijd een goed hulpmiddel.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

De Welzijnsschakels van 
Zarren en Meerhout-Laakdal 
hebben een groepje ‘vrije tijd’ 

opgericht waarin samen naar een 
mogelijk vrijetijds-aanbod wordt gezocht. 
De mensen van Zarren zoeken zelf naar 
activiteiten, in Meerhout-Laakdal is één 
iemand verantwoordelijk voor het 
oplijsten. Daarna wordt samen beslist 
naar welke activiteit de groep gaat.  
Wie mee kiest, staat uiteraard veel meer 
achter de beslissing.

‘UiT in Vlaanderen’ is een 
gegevensbank die werd ontwikkeld 
door CultuurNet Vlaanderen. 
Duizenden culturele organisaties, 
gemeenten en verenigingen voeren 
hun vrijetijdsactiviteiten rechtstreeks 
in bij de UiTdatabank. 
(www.uitinvlaanderen.be) 

‘UiT’ staat voor een netwerk dat 
zichzelf uitroept tot dé infobron voor je 
vrije tijd, bij jou om de hoek en in heel 
Vlaanderen. Meer dan 200 gemeenten, 
steden, regio’s en provincies sloten 
zich al aan bij het UiTnetwerk. Via deze 
website kun je zien of jouw gemeente 
ook een eigen UiTdatabank heeft:  
www.cultuurnet.be/uitnetwerk/partners.

Wil je een activiteit doen 
met kinderen, dan is er 
‘Uit met vlieg’. Als er in de 

UiTdata-banken een vliegje bij een acti-
viteit staat, betekent dat dat de activiteit 
zeker toegankelijk is voor kinderen. 
(www.uitmetvlieg.be)
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vrijetijdsbeurs kan ook mobiel zijn. 
Zo ging ‘Warm Hart Houthalen’ (de 
Vereniging waar armen het woord 
nemen in Houthalen-Helchteren) 
met een mobiele vrijetijdsbeurs 
naar bepaalde wijken om uitleg te 
geven over de mogelijkheden van 
vrijetijdsparticipatie.

Een vrijetijdsbeurs hoeft zich niet te 
beperken tot het pure vrijetijdsaanbod 
van de gemeente. Ook verenigingen uit 
de gemeente kunnen erbij betrokken 
worden. Sport-, jeugd- en socio-
culturele verenigingen stellen hun 
organisatie voor en vertellen over hun 
activiteiten.

Wil je graag focussen op een bepaald 
deel uit de vrije tijd, dan kun je aparte 
beurzen houden, zoals een sportbeurs.

interesse hebben. Populaire activiteiten 
zijn immers snel uitverkocht.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

In de Welzijnsschakel van 
Puurs wordt het aanbod van 
het cultuurcentrum uitgelegd 

voor de abonnementenverkoop van start 
gaat. De aanwezigen kunnen aangeven 
welke voorstellingen hen het meest 
interesseren, en daarvoor worden enkele 
plaatsen vrijgehouden.

Twee stappen verder: een 
vrijetijdsbeurs
In sommige gemeenten organiseren 
armoedeorganisaties samen met 
vrijetijdsdiensten een vrijetijdsbeurs. 
Op deze beurzen kunnen mensen 
kennismaken met het vrijetijdsaanbod 
binnen de gemeente.

Een vrijetijdsbeurs kan doorgaan 
op een vaste locatie, zoals in het 
gemeenschapscentrum, in het 
lokaal van een armoedeorganisatie, 
in het gemeentehuis… Maar een 

Een stapje verder: iemand 
komt het uitleggen
Wil je een stapje verder gaan, dan 
kun je bijvoorbeeld iemand van de 
vrijetijdsdienst van je gemeente 
uitnodigen om enkele activiteiten te 
komen uitleggen. Je kunt ook andere 
verenigingen aanspreken om over hun 
activiteiten te komen praten.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

De Welzijnsschakel van 
Bree heeft een bevoor-
rechte partner: een 

medewerker van de dienst vrije tijd 
maakt deel uit van het werkgroepje 
‘vrije tijd’. Als er vragen zijn over de 
programmering van de cultuurdienst 
of over jeugd- en sportactiviteiten 
krijgen ze meteen een antwoord.

Probeer met de cultuur-, jeugd- 
en/of sportdienst, maar ook met 
de lokale verenigingen, tot een 
akkoord te komen om voor de 
abonnementenverkoop een aantal 
plaatsen vrij te houden voor activiteiten 
waarvoor de mensen van je organisatie 

Bereik je veel gezinnen met kinderen? 
Dan vertrek je best vanuit het kind.  
Bied een gezinsactiviteit aan die 
gericht is op de kinderen. Mensen in 
armoede zullen sneller de stap zetten 
omdat ze hun kinderen dat plezier 
willen gunnen. Het is voor hen ook fijn 
om er eens met het gezin tussenuit te 
zijn.

�p��p� Leg een lijstje aan van de 
mensen die je bereikt met 
je organisatie. Zijn het 

jonge gezinnen, ouderen, alleen-
staanden? Op deze manier kun je 
gerichter reclame maken voor bepaalde 
activiteiten.

Hoe plannen we 
vrijetijdsactiviteiten?
Om mensen te bereiken, is een goede 
planning van je vrijetijdsactiviteiten 
noodzakelijk. Enkele tips: 

yy Hou rekening met school en werk. 
Het is goed om het tijdstip van een 
activiteit af te wisselen zodat mensen 
die een keer niet kunnen, de kans 
krijgen op andere momenten.

yy Vraag aan de mensen voor wie je 
de vrijetijdsactiviteit wil organiseren 
welke dag en tijdstip het best voor 
hen past.

yy Bestaat er een jaarplanning binnen 
je organisatie? Dan kan het nuttig 
zijn om vrijetijdsactiviteiten in de 
jaarplanning op te nemen. Zo zitten 
ze beter ingebed in het geheel van de 
organisatie, waardoor vrijwilligers zich 
ook gemakkelijker kunnen inzetten.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

De Welzijnsschakels van 
Olen en Meerhout-Laakdal 
zijn samen naar een 

cultuurbeurs geweest. Die werd 
georganiseerd door een medewerker 
‘Toegankelijke Cultuur’, verbonden aan 
het cultuurcentrum van Geel.  
Eerst kregen beide Welzijnsschakels 
een rondleiding achter de schermen 
met aandacht voor bepaalde gebruiken 
bij een culturele voorstelling (zoals de 
kaartenverkoop, de vestiaire, afspraken 
rond toiletbezoeken…). Nadien werd 
een deel van het aanbod van het 
cultuurcentrum voorgesteld.

Een beurs kan voor iedereen zijn, 
of specifiek gericht op doelgroepen 
zoals vrouwen, mensen in armoede, 
allochtonen… Bij beurzen voor mensen 
in armoede kan er meer aandacht zijn 
voor specifieke vragen of problemen 
die zij ervaren.
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�p��p� Via het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie 
worden niet alleen 

toegangsgelden maar ook vervoers- en 
babysitkosten voor 80% terugbetaald. 
Het moet dan wel gaan om een 
erkende babysit. Dus iemand via de 
Gezinsbond, en niet bijvoorbeeld een 
nichtje.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

De Welzijnsschakel van 
Puurs werkt met een 
aantal vaste babysitters van 

de Gezinsbond. De babysit komt vooraf 
kennismaken met de familie. Zo zijn de 
ouders al wat geruster om hun 
kinderen achter te laten.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

Welzijnsschakel ‘De Kar’ (in 
Brecht) is als groep lid 
geworden van de 

Gezinsbond. Op die manier kunnen zij 
als groep een babysit inhuren en 
worden de kosten gedragen door de 
Welzijnsschakel. Vraag na of dit ook 
mogelijk is bij de Gezinsbond in je 
gemeente.

Ga in gesprek met de 
vrijetijdsdiensten van je 
gemeente. Zij kunnen 

uitleg komen geven over het vrijetijds-
aanbod of zelfs een vrijetijdsbeurs 
organiseren. Je kunt ook in gesprek 
gaan met andere vrijetijdsaanbieders, 
zoals socio-culturele verenigingen 
(bijvoorbeeld KWB, KVLV, Pasar…), 
jeugd- en sportverenigingen over hun 
programma. Laat de verenigingen zelf 
naar je toe komen. Zo krijgen die 
mensen een beeld van jouw armoede-
organisatie, en omgekeerd kunnen de 
mensen binnen je organisatie een 
gezicht plakken op de verenigingen.  
Op die manier ontstaat er vertrouwen 
tussen mensen in armoede en mensen 
uit de verenigingen.

Wil je graag de leden van je organisatie 
informeren over hoe ze goedkoper 
aan vrije tijd kunnen deelnemen (zie 
pagina's 26-31), dan kun je zelf een 
vrijetijdsbeurs organiseren.

Er kunnen kleine of grote stappen 
genomen worden in het werken rond 
vrije tijd, zoals je organisatie wil: 

Zoek het vrijetijdsaanbod in 
je gemeente op. Vergeet ook 
niet te kijken naar andere 

verenigingen zoals de KAV, de Gezins-
bond, de plaatselijke harmonie, de 
voetbalclub… Ga in gesprek met mensen 
in armoede om te zien wat hen in het 
bestaande aanbod interesseert.

Aan de slag!

Welke vrijetijdsactiviteiten kunnen we doen en wanneer?
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Ik ben nog bij de KVLV van het dorp 
waar ik vroeger woonde. Dat is wel 
met de fiets bereikbaar, maar veel van 
de activiteiten gaan ’s avonds door 
en ik wil niet in het donker naar huis 
met mijn fiets. Ondertussen heeft 
iemand die hier in de buurt woont 
voorgesteld om aan de kerk af te 
spreken zodat ik kan meerijden. Maar 
wanneer ik er niet op tijd geraak, is 
die persoon al weg en dan geraak ik 
er zelf ook niet meer met de fiets. Dat 
slaat dan wel tegen omdat ik ernaar 
uitkeek. 

(Ervaring uit Welzijnsschakel ‘Hou-Vast’ in 
Meerhout-Laakdal)



Ik maak meestal gebruik van de belbus, maar daar moet 
je goed op de uren letten want die bus rijdt ’s avonds niet 
meer. In mijn vrije tijd ga ik het liefst wandelen, dus dan 
is het gemakkelijker om mij aan de uren van de bus aan 
te passen. Maar bij theater of cinema gaat dat niet. Als 
het vervoer mogelijk is, wil ik wel eens naar de cinema of 
het theater. 
(Ervaring uit Welzijnsschakel/Vereniging waar armen het woord nemen ‘’t Schoederkloptje’ in Zarren)
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Niet elk OCMW beschikt over een 
Minder Mobielen Centrale. Ga na of er 
een is in je gemeente.
De Minder Mobielen Centrale werkt 
met lidgeld en een kilometer-
vergoeding die je onmiddellijk na de rit 
moet betalen. Dat maakt langere ritten 
duur voor mensen in armoede. 

De Minder Mobielen Centrale is 
gericht op individueel gebruik. Als je 
een groepsactiviteit doet, kun je bij 
het OCMW polsen of zij een busje ter 
beschikking hebben en of je hiervan 
gebruik kunt maken.

�p��p� Via het Fonds Vrijetijds-
participatie kunnen de 
vervoerskosten van de 

belbus en de Minder Mobielen Centrale 
voor 80% worden terugbetaald (60% als 
je gebruikmaakt van de Minder 
Mobielen Centrale en de rit in totaal 
langer is dan 100 km).

Via de belbus kunnen mensen die 
vervoersarmoede ervaren al iets 
gemakkelijker op hun bestemming 
komen. Toch zijn er nog een paar 
obstakels. Je moet minstens twee uur op 
voorhand bellen om de bus te reserveren 
en de belbus rijdt maar tot een bepaald 
uur. Als je ’s avonds naar een activiteit wil, 
kun je geen gebruik maken van de belbus.

Behalve de belbus is er ook nog de 
Minder Mobielen Centrale van het 
OCMW (soms ook ‘taxidienst van het 
OCMW’ genoemd). In deze centrale 
zitten vrijwilligers die met hun eigen 
auto mensen vervoeren. Aan de 
Minder Mobielen Centrale zijn enkele 
voorwaarden verbonden:

yy als je het traject kunt afleggen 
met het openbaar vervoer, kun je 
geen gebruik maken van de Minder 
Mobielen Centrale;

yy niet iedereen kan gebruikmaken van de 
centrale, het hangt van je inkomen af;

yy je moet een rit via de Minder 
Mobielen Centrale goed op tijd 
aanvragen.

D oor de uitgestrektheid van 
landelijke gemeenten en het 

kleinere aanbod van openbaar vervoer 
is er veel vervoersarmoede. Mensen 
kunnen door vervoersproblemen 
niet op een volwaardige manier 
deelnemen aan het openbare leven. 
Het is moeilijk om ergens naartoe te 
gaan en daarna weer terug thuis te 
komen. Dat heeft natuurlijk invloed op 
de vrijetijdsparticipatie van mensen in 
armoede. Wat zijn de mogelijkheden 
om deze vervoersarmoede te 
verkleinen?

De belbus en de Minder 
Mobielen Centrale
Vervoersarmoede is geen nieuw 
probleem, en er bestaan al 
verschillende jaren een aantal 
waardevolle initiatieven op dat vlak. 
Zo is er bijvoorbeeld de belbus van 
De Lijn. De belbus heeft geen vaste 
dienstregeling of traject. Als je ergens 
naartoe moet, kun je de belbus bellen. 
De bus komt langs enkele vaste haltes.

Andere verenigingen?

Door in te spelen op het activiteiten-
aanbod van verenigingen in de 
buurt, wordt het probleem van 
vervoersarmoede al wat kleiner. 
Mensen kunnen er gemakkelijker 
komen, misschien zelfs te voet of met 
de fiets.

Maar voor mensen in armoede is het 
niet zo vanzelfsprekend om aan te 
sluiten bij een vereniging. 

�p��p� Zorg voor een eerste 
kennismaking tussen 
mensen van de vereniging 

en mensen in armoede. Dat kan het 
begin zijn van een onderling vertrouwen. 
(zie pagina 21)

Je kunt een samenwerking opstarten 
met een vereniging in de buurt.

yy Ga het activiteitenaanbod van 
verenigingen in je omgeving na. Aan 
welke activiteiten kunnen mensen uit 
je organisatie deelnemen?

organisatie…? Breng respect op voor 
elkaars engagement.

Hoe zit het met de verzekering als 
mensen vrijwillig rijden voor de 
armoedeorganisatie? Daarvoor geldt 
de eigen autoverzekering. Bij een 
autoverzekering zijn alle inzittenden 
verzekerd. Vraag eens na in je organisatie 
of zij nog extra verzekeringen hebben 
voor vrijwillige chauffeurs.

Tool�Tool� Probeer een activiteitenlijstje 
op te stellen waarbij 
vrijwilligers in je organisatie 

kunnen aangeven voor welke activiteiten 
ze kunnen en willen rijden. Daar kun je 
dan rekening mee houden bij het 
inschrijven zodat je niet over de limiet 
van beschikbare autoplaatsen gaat.

Binnen je organisatie

In veel armoedeorganisaties 
gebeurt het dat vrijwilligers zorgen 
voor vervoer. Zij rijden samen met 
mensen naar de winkel, naar een 
vrijetijdsactiviteit, naar de dokter…

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
staat achter de ontmoeting tussen 
mensen in armoede en mensen 
zonder armoede-ervaring. Daarom 
kunnen mensen zonder armoede-
ervaring via de 80/20-regel samen met 
mensen in armoede goedkoper aan 
vrijetijdsactiviteiten deelnemen, zolang 
er een evenwicht is tussen mensen 
met en zonder armoede-ervaring.

�p��p� Stel grenzen. Waartoe zijn 
de vrijwilligers in je 
organisatie bereid? 

Eenmalig voor vervoer zorgen naar het 
gemeenschapscentrum, wekelijks met 
iemand naar de sportclub rijden of de 
kinderen naar de jeugdbeweging 
brengen, één keer in de maand mensen 
thuis ophalen voor een activiteit van je 
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haalt de persoon met armoede-
ervaring thuis op. Zo wordt het 
vervoersprobleem opgelost.  
Het zijn gearrangeerde ontmoetingen 
tussen mensen die in armoede leven 
en mensen die niet in armoede leven 
waarbij ze elkaars leefwereld leren 
kennen.

Dit systeem is ook mogelijk voor 
jeugd(werk)activiteiten en sport.  
Zo hebben de sportdienst en het 
OCMW van Ternat samen een 
partnersysteem opgezet om mensen 
in armoede te integreren in een 
sportclub. Via een vrijwilligerspool 
worden partners gezocht voor mensen 
in armoede die willen sporten. 
De partner zorgt voor individuele 
ondersteuning.

In duo naar vrije tijd?

�p��p� In je eigen organisatie kun je 
werken met duo’s.

Je kunt een lijst maken van activiteiten 
in je omgeving. Overloop de activiteiten 
daarna met de vrijwilligersgroep en met 
de mensen in armoede die je bereikt.  
Zo kun je een selectie maken van 
activiteiten waar interesse voor is en 
kunnen er duo’s of kleine groepjes 
gevormd worden om samen naar een 
culturele-, jeugd(werk)- of sportactiviteit 
te gaan. 

Werk je binnen je organisatie met 
duo’s of kleine groepjes en wil je daar 
nog verder in gaan, dan kun je het 
opentrekken naar je gemeente.  
Enkele grote cultuurcentra, zoals in 
Geel, hebben samen met (armoede)
organisaties een partnersysteem 
uitgewerkt. In zo’n systeem worden 
mensen in armoede gekoppeld aan 
mensen zonder armoede-ervaring. 
Samen hebben zij een cultureel avondje 
uit. De persoon zonder armoede-ervaring 

yy Is er een interessante activiteit die 
wat verder weg is, praat dan met de 
vereniging om te zien of mensen uit 
je organisatie bijvoorbeeld ook enkele 
plaatsjes in de bus kunnen krijgen. 
Zo konden bijvoorbeeld enkele 
mensen van Welzijnsschakel ‘Hou-
Vast’ (Meerhout-Laakdal) genieten 
van de show ‘Houden Van’ in het 
Sportpaleis doordat ze mochten 
meerijden met de bus van de 
seniorenraad.

yy Als er een grotere vertrouwensband 
is tussen mensen in armoede en de 
vereniging, kan gekeken worden of 
mensen uit de vereniging kunnen 
zorgen voor vervoer van en naar 
activiteiten van de vereniging.

 Voor
beeld� Voor
beeld�

Welzijnsschakel ‘Hou-Vast’ 
(Meerhout-Laakdal) stelde 
zich voor op een bijeen-

komst van de cultuurraad en vroeg de 
aanwezige verenigingen of ze konden 
samenwerken. De Welzijnsschakel is 
van plan dit ook te doen op de sport- en 
jeugdraad.

Er kunnen kleine of grote stappen 
genomen worden in het werken rond 
vrije tijd, zoals je organisatie wil: 

Verken de mogelijkheden 
van de belbus en de Minder 
Mobielen Centrale in je 

gemeente. Bekijk wat de vrijwilligers-
ploeg van je organisatie kan beteken in 
het mobiliteitsverhaal.

Probeer een samenwerking 
met een andere vereniging 
in je gemeente aan te gaan.

Bekijk of er binnen je organisatie 
interesse is voor een partnersysteem. 
Is er al een partnersysteem in je 
gemeente? Indien niet, dan kun je in 
gesprek gaan met de vrijetijdsdiensten 
om een gemeentelijk partnersysteem 
te ontwikkelen.

Aan de slag!
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Zoek de mogelijkheden uit om 
vrijetijdsactiviteiten goedkoper te 
maken.  
(zie pagina's 28-30)

Zorg voor een goede planning van 
vrijetijdsactiviteiten. Plan niet te 
veel, zorg dat het goed gedragen 
wordt door je organisatie en de 
mensen in armoede die je bereikt. 
Als je ergens aan deelneemt, zorg 
dan voor een goede voorbereiding, 
zowel inhoudelijk als praktisch. 
(zie pagina's 37-38 & 22-23)

Bekijk wat mogelijk is in verband 
met vervoer. 
(zie pagina's 42-44)

 Trek tijd uit om eerst het ijs te breken 
zodat mensen die eerste stap durven 
te zetten. 

 (zie pagina's 20-22)

Geniet van wat je doet! 
Vrije tijd = plezier voor iedereen!

 Vrije tijd = een recht. Ga in gesprek 
met personen die zichzelf of 
anderen dat recht ontzeggen. 

 (zie pagina's 8-9)

 Ga in gesprek met de 
vrijwilligersploeg van je organisatie. 
Heb je een vrijetijdsactiviteit 
gedaan en wil je daar graag verder 
in gaan? Wie wil daar rond werken? 
Richten jullie een werkgroep op? … 
Zorg voor een samenwerking 
tussen mensen met- en zonder 
armoede-ervaring. 

 (zie pagina's 15-16)

Zorg dat je zicht krijgt op de wensen, 
noden en interesses van mensen in 
armoede in je organisatie.  
Ga ermee in gesprek. Kijk na een 
activiteit even terug om te zien wat 
de verdere wensen en noden zijn. 
(zie pagina's 14-15)

W e namen je aan de hand 
van zes vragen mee door 

tips, voorbeelden en methodieken 
om een vrijetijdswerking binnen je 
organisatie uit te bouwen.  
We sluiten dit boekje af met een lijst 
van mogelijke succesfactoren. Je hoeft 
niet alles op te volgen, het zijn enkele 
handvatten die we je aanreiken.  
Bepaal voor jezelf, samen met je 
organisatie, hoe jullie een vrijetijds-
werking willen aanpakken.  
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie (zie pagina 48 
voor contactgegevens).

Checklist van succesfactoren
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Heb je een vraag rond deze publicatie, 
neem dan contact op met Kristien Sestig:

•	Telefonisch: 0473/75.09.60

•	Via mail: kristien.sestig@
fondsvrijetijdsparticipatie.be

De coördinator van het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie is Karen Maes:

•	Telefonisch: 0473/66.80.56

•	Via mail: karen.maes@
fondsvrijetijdsparticipatie.be

Heb je een algemene vraag, neem 
dan contact op met het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie:

•	Telefonisch: 02/548.26.71

•	Via mail: info@
fondsvrijetijdsparticipatie.be

harte bedanken. Jullie waren zeer 
inspirerend voor ons en we wensen 
jullie in de toekomst veel succes met 
jullie verdere werking.
We willen ook alle andere groepen 
bedanken die openstonden voor 
een gesprek en ons nog heel wat 
interessante methodieken en 
voorbeelden leerden kennen.

Ook op professioneel vlak kon het 
Fonds Vrijetijdsparticipatie rekenen 
op extra ondersteuning. Bedankt aan 
alle leden van de stuurgroep van het 
project en de redactieraad van dit 
boekje. En bedankt aan alle andere 
mensen in onze omgeving voor hun 
steun.

W e hopen dat we je met 
dit boekje handvatten 

hebben kunnen aanreiken om een 
vrijetijdswerking in je organisatie op te 
starten, of de bestaande werking een 
nieuwe stimulans te geven. Heb je nog 
vragen, bedenkingen of opmerkingen, 
dan mag je altijd contact opnemen met 
het Fonds Vrijetijdsparticipatie.

Dit boekje kwam tot stand op basis 
van ervaringen afkomstig uit vijf 
proefprojecten. Daarvoor konden we 
samenwerken met de Welzijnsschakels in 
Olen, Meerhout-Laakdal, Landen en Bree 
en de Welzijnsschakel/Vereniging waar 
armen het woord nemen in Zarren.  
Wij willen deze groepen dan ook van 

Bedankt en tot ziens!

Op onze website vind je heel wat informatie terug:  www.fondsvrijetijdsparticipatie.be

Waar kan ik meer informatie krijgen?
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Gearrangeerde ontmoetingen tussen 
mensen die in armoede leven en 
mensen die niet in armoede leven.'

• Samenlevingsopbouw Vlaanderen:  
www.samenlevingsopbouw.be

• Toontje vzw, De Zuidpoort vzw & ’t 
Geraarke: 'Vereende Krachten.'

• Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw: 
'Vrijetijdsarmoede.'

• Vlaams Netwerk van verenigingen 
waar armen het woord nemen: 'Wij 
blijven niet in de kou staan. Mensen in 
armoede genieten van cultuur, sport en 
vrije tijd.'

• Vlaams Netwerk van verenigingen waar 
armen het woord nemen:  
www.vlaams-netwerk-armoede.be

• Welzijnsschakels vzw & Vlaams Forum 
Armoedebestrijding: 'Cultuur voor 
iedereen?! Een praktijkonderzoek 
omtrent de verhoging van de 
cultuurparticipatie voor armen.'

• Welzijnsschakels vzw:  
www.welzijnsschakels.be

• Demos:  
www.demos.be (in de e-bib en de 
dossiers van praktijktafels van deze 
organisatie vind je veel literatuur 
terug over vrijetijdsparticipatie van 
kansengroepen).

• Federatie Centra voor Basiseducatie vzw: 
www.basiseducatie.be

• Jessica Wyckmans & Danielle Dierckx: 
'Verboden voor onbevoegden. Naar lokale 
netwerken voor meer participatie aan 
cultuur, jeugdwerk en sport.'

• KAV: 'Pak een stoel en zet u erbij! 
Drempels in het verenigingsleven 
wegwerken.'

• Miek Rijsbosch, Koning 
Boudewijnstichting: 'Art 23* 
Cultuurparticipatie: over 
toeleidingsprojecten voor mensen met 
een laag inkomen.'

• OASeS (Universiteit Antwerpen): 'Bruggen 
over woelig water.'

• Recht-Op vzw & Samenlevingsopbouw 
Antwerpen stad vzw: 'In goed gezelschap. 

Geraadpleegde bronnen

• Agentschap Sociaal Cultureel Werk 
voor jeugd en volwassenen:  
www.sociaalcultureel.be/volwassenen/
partprojkans.aspx  
(informatie over participatieprojecten).

• Carmen Mathijssen, Cera: 
'Armoedebestrijding op het platteland. 
Op zoek naar knelpunten en uitwegen.'

• Cedes:  
www.cedes-ed.org  
(inspirator m.b.t. praatplaten).

• Chris Kesteloot & Sarah Meys: 
'Atlas van achtergestelde buurten in 
Vlaanderen en Brussel.'

• Demos: 'Kwalitatief praktijkonderzoek 
naar de werking en betekenis van 
lokale netwerken ter bevordering van 
de vrijetijdsparticipatie van mensen in 
armoede.'

• Demos: 'Lokale netwerken. Momenten 
met focus op vrijetijdsparticipatie van 

mensen in armoede.'
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Vrijetijdsparticipatie van mensen 
in armoede zit de laatste jaren 

in de lift. Wat vroeger een extraatje in de 
marge was, is nu voor vele organisaties en 
beleidsmakers een wezenlijk onderdeel van 
armoedebestrijding. 
Verschillende organisaties, zoals het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie, proberen vrijetijds-
participatie van mensen in armoede te 
stimuleren.  Maar uit onderzoek blijkt dat 
daarbij hoofdzakelijk armoedeorganisaties 
in stedelijke gebieden worden bereikt. 
Armoedeorganisaties in meer landelijke 
gebieden hebben te kampen met een aantal 
bijkomende hindernissen. 
Om daar een oplossing voor te zoeken, zette 
het Fonds Vrijetijdsparticipatie enkele proef-
projecten op. Dit boekje is een bundeling 
van modelpraktijken, tips, voorbeelden en 
methodieken die de projecten opleverde, en 
waarmee je als vrijwilliger aan de slag kunt in 
je eigen organisatie.

FONDS
VRIJETIJDSPARTICIPATIE

voor mensen die in armoede leven


