
OVERZICHT WERKSESSIES NETWERKDAG 2019 - Demos vzw
11u-13u - JEUGD Sessie 1: Het lokaal netwerk duikt in het decreet 

naschoolse kinderopvang en vrije tijd
De Vlaamse regering keurde op 24 april 2019 een nieuw Decreet Buitenschoolse Kinderopvang goed. Voortaan voeren lokale besturen de regie en 
financiering van de buitenschoolse opvang. Ook organisatoren buitenschoolse kinderopvang, scholen, verenigingen voor vrijetijdsbesteding, cultuur, 
jeugd, sport… moeten de koppen bij elkaar steken om te zorgen voor een voldoende groot en kwaliteitsvol aanbod. Worden kwetsbare kinderen 
jongeren hier beter van? Hoe kan het lokaal netwerk hierop wegen? Hoe gaan we vanuit het netwerk zelf op zoek naar contact en overleg?  En welke 
concrete samenwerkingsmogelijkheden zijn er?

11u-13u - SPORT Sessie 2: Do en don'ts:  hoe betrek je sportverenigingen 
in het kader van de UiTPAS en andere 
kortingssystemen?

Bijna alle gemeenten met een lokaal netwerk zetten in op een kortingssysteem. Hoe betrek en ondersteun je sportverenigingen bij de UiTPAS en 
andere kortingssystemen vanuit je netwerk rond vrijetijdsparticipatie? Hoe kan de sportdienst hier praktisch en procesmatig in ondersteunen? Wat is 
praktisch en financieel haalbaar voor sportclubs? En hoe ga je hier best over in gesprek met de vragen en verwachtingen van sportclubs zelf? We vragen 
het aan de sportdiensten en sportclubs zelf.

11u-13u - CULTUUR Sessie 3: Culturele evenementen met een lage drempel De Vlaamse stadsfestivals groeien en bloeien. Met een flinke portie cultuur. Maar wat maakt een stadsevenementdemocratisch en laagdrempelig? Is het 
gratis koffie, water, thee en schaduw? Is het nabij werken vanuit een buurt of gemeenschap? Of gaat het verder en gaan bewoners ook mee 
programmeren? Kiezen voor een laagdrempelig cultuurevenement gaat in ieder geval tegen de trend van evenementen die vooral op citymarketing 
mikken. Meteen ook een concreet onderwerp voor lokale netwerken om hier samen met de cultuurdienst over na te denken. Met een aantal 
goedgekozen voorbeelden nemen we je mee op sleeptouw.

11u-13u - ARMOEDE Sessie 4: Samen de nagel op de kop slaan: 
samenwerking rond Dag van de Armoede

Jaarlijks wordt de Werelddag van verzet tegen extreme armoede  herdacht op 17 oktober. In veel gemeenten wordt hiervoor samengewerkt tussen 
gemeentelijke diensten, het netwerk en de verenigingen die mensen in armoede vertegenwoordigen. Hoe versterk je vanuit zo'n samenwerking het 
draagvlak rond bestrijding van armoede? Welk signaal geef je aan de lokale, Vlaamse en federale overheid? Hoe bieden concrete iniatieven rond 17 
oktober ruimte om deze samenwerking duurzaam uit te bouwen? Het warm water moet je niet uitvinden, want het Netwerk tegen Armoede spijst deze 
sessie met duidelijke voorbeelden.

11u-13u - 
PRAKTIJKBEZOEK

Sessie 5: Praktijkbezoek aan Bibliotheek Aalst Op 21 juni 2018 werden de deuren van Utopia geopend. In het nieuwe complex aan de Graanmarkt in Aalst zit zowel de stedelijke Academie voor 
Podiumkunsten als de hoofdbibliotheek van Aalst. De naam ‘Utopia’ verwijst naar het boek van Thomas More en naar een fictief eiland en een ideale 
wereld. Utopia moet dan ook een eiland van rust, kennis en kunst  zijn in de drukke stad. Op deze netwerkdag gaan we bijzondere hoeken en kanten van 
het gebouw verkennen, maar we gaan we ook in gesprek over het transitieproces, over de mensen en de wijk achter de stenen.

13u-14u Lunch
14u-16u - JEUGD Sessie 6: Project Bruggen Bouwen Tussen 2016 en 2019 kregen 19 projecten de kans van de Vlaamse Overheid om bruggen te bouwen tussen sport en jeugdwerk en mensen in armoede.  

Zowel gemeentelijke diensten als het OCMW namen het initiatief om samen te werken. Verschillende projecten zijn op korte tijd uitgegroeid tot een 
onmisbaar onderdeel van het lokaal (vrijetijds)beleid. Demos en ISB begeleidden de projecten. In deze sessie krijg je input vanuit de praktijk over de vier 
strategieën die bruggenbouwers ontwikkelen om de kloof tussen armoede en vrije tijd te dichten: outreachend en bottom-up werken, individuele 
toeleiding, verenigingsondersteuning en , samenwerking en netwerkvorming.

14u-16u - SPORT Sessie 7: Hoe ondersteun je  bottom-up sportpraktijken? Heeft het lokaal vrijetijdsbeleid én het lokaal netwerk genoeg oren en ogen open voor wat er leeft in de samenleving? We stellen vast dat dynamieken 
van onderuit en vanuit onbekende netwerken nog te vaak niet worden gezocht, en dus niet gezien, niet gehoord. (Super)diversiteit in onze steden en 
gemeenten resulteert nochtans in nieuwe  praktijken met een eigen programma, aanpak en organisatie. Veel van die sociaal sportieve praktijken passen 
niet in het huidige kader van regels en subsidies. Hoe kan je hen herkennen? Hoe ontwikkel je gerichte ondersteuning voor informele en bottom up 
sportpraktijken?14u-16u - CULTUUR Sessie 8: Cultuurprojecten met jonge nieuwkomers Cultuur en welzijn slaan de handen in elkaar om via kunst en cultuurprojecten jonge nieuwkomers afleiding en een uitlaatklep te bieden. Evengoed biedt 
cultuur hen een kans te bieden om talent  en verbeeldingskracht in te kleuren. Ook lokaal zijn er mogelijkheden genoeg om samen te werken met 
kunstenaars, met het deeltijds kunstonderwijs en/of opvanginstellingen. Leeft deze vraag bij jonge nieuwkomers en hoe kan je hier als organisatie of 
bestuur mee aan de slag?

14u-16u - ARMOEDE Sessie  9: Armoedeverenigingen werken regionaal 
samen rond vrijetijdsparticipatie

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.

14u-16u - 
PRAKTIJKBEZOEK

Sessie 10: Netwerk Aalst - ALIAS wandeling We gaan op wandel met Netwerk Aalst en volgen het traject van hun nieuwe tentoonstelling ALIAS (vanaf 28 september) in de stad Aalst. Netwerk Aalst 
is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis. Sinds kort is er ook de Netwerkfabriek,  een deel van het oude 
pakhuis staat nu ter beschikking staat van mensen uit Aalst om die ruimte te gaan gebruiken. ALIAS toont werk van 10 internationaal gerenommeerde 
kunstenaars op verschillende plaatsen in de stad Aalst. Elke kunstenaar gaat in dialoog met verborgen geschiedenissen of dominante betogen. Net zoals 
een stad transformeert onder invloed van haar inwoners en bezoekers, veranderen ook de bewoners door de stad die ze ervaren. Ze geven invulling aan 
wat burgerschap kan zijn voor een stad-in-wording. Die veranderingen zijn evengoed voer voor lokale netwerken. Op weg naar gelijkwaardigheid 
moeten we macht herverdelen. Deze wandeling sluit dan ook bij de Demos-publicatie "Macht herverdelen".


