
OVERZICHT WERKSESSIES NETWERKDAG 2022 
11u-
12u30 

Sessie 1: BELEID: 
Samenwerken rond 
vrijetijdsparticipatie 
over de 
gemeentegrenzen   

Verschillende gemeenten werken samen rond vrijetijdsparticipatie of denken er over om een regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie op te zetten.  IGS 
Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen & Vorselaar) bracht het reeds in de praktijk. Hoe werkt dit? Wat is de meerwaarde van een regionaal 
netwerk vrijetijdsparticipatie? Hoe verhoudt het zich tot de lokale dynamieken? En welke trends mogen we verwachten in de toekomst?  

We luisteren naar het verhaal van Neteland, en gaan erover in gesprek met u en met Tine Van den Heuvel, IGS Neteland, Jo Sollie, IGS Noordrand, Leen 
Gos, IGS Ecru, Irina Van Goethem, Beleefproject en Gwennan Dekens, Op/Til 

11u-
12u30 

Sessie 2: PRAKTIJK: 

BC Lions Genk: de 

uitdagingen en 

kansen van een 

sociaal sportieve 

praktijk 

BC LIONS is een beloftevolle jonge sociaal sportieve basketbalclub met een sterk maatschappelijk engagement. De club biedt individuele begeleiding aan de 
spelers om hun talenten – ook buiten het basketbal- te ontdekken en te groeien als individu. Zehra Özmen is de voorzitter en trekker van de club en zij 
vertelt ons over de werking, de aanpak, de uitdagingen en kansen die zich bieden vanuit de praktijk.  Pieter Smets van Demos begeleidt deze workshop en 
geeft toelichting bij de kenmerken, visie en mogelijkheden achter de sociaal-sportieve praktijken zoals deze zich in Vlaanderen ontwikkelen. 
 

11u-
12u30 

Sessie 3: SPEL : 
Escaperoom 
“Ontsnappen uit 
armoede” (voor de 
snelle beslissers – op 
verplaatsing).  
 

Kan jij binnen de tijd ontsnappen uit armoede? Welke obstakels moet je daarvoor overwinnen? Met de steun van stad Hasselt bouwde Avansa de afgelopen 
maanden aan de escaperoom ArmMOEDIG. De escaperoom richt zich op bestuursleden, trainers, leiding, vrijwilligers, ... van jeugdverenigingen, sportclubs, 
en andere vrijetijdsorganisaties en bevindt zich op wandelafstand van Z33. Na het escapespel volgt een nabespreking met een ervaringsdeskundige in 
armoede en sociale uitsluiting 
 
Misschien wil jij het ook eens uitproberen? Wees dan snel met inschrijven want de plaatsen zijn heel beperkt!  
 

11u-
12u30 

Sessie 4: PRAKTIJK: 
Kinderarmoede:: 
Bruggen tussen vrije 
tijd, kinderopvang, 
jeugdwerk, onderwijs 
en welzijn: drie 
integrale 
basiswerkingen aan 
het woord.   
 

Kinderarmoede bestrijden doe je door integraal te werken aan de verschillende levensdomeinen tegelijk en dit vanuit een sterke betrokkenheid van ouders 
en kinderen. Klinkt dit logisch? Eenvoudig is het alleszins niet. Je moet stevige en duurzame bruggen slaan naar andere organisaties om echt het verschil te 
maken. Hoe doe je dat? Wat komt hierbij kijken en welke zijn de resultaten?  Drie werkingen gaan hier samen het gesprek over aan:   

• Brede School Beringen;  

• Leonhuis, Hasselt en;  

• Buurtwerk ’t Lampeke vzw / Leuven.  
Lieven Verlinde (adjunct-coördinator buurtwerk ’t Lampeke en projectverantwoordelijke ‘Overbruggen') start dit dialooggesprek op vanuit de concrete 
praktijk en de ‘lessons learnt' in de eigen werking. Concreet uitgangspunt van dit verhaal is de documentaire ‘http://www.overbruggen.be en het stilstaan 
bij de kracht en het DNA van een brugorganisatie. 
 

11u-
12u30 

Sessie 5: PRAKTIJK: 
Participatief werken 
vanuit een 
cultuurcentrum. 

 

Cultuurcentra zetten meer en meer in op diversiteit zowel in hun publieksbereik als bij het opzetten van producties en het programmeren van het aanbod. 
Participatiemedewerkers nemen daarin een centrale plaats op. Wat verstaan ze onder participatie? Hoe zetten ze erop in? Welke doelgroepen bereiken ze? 
Wat heb je nodig om een goede participatiemedewerker te zijn?…  
 
We gaan hierover in gesprek met o.a. Roel Tulleneers, CC de Werft uit Geel 
 

12u30 
– 14u  

Lunch en rondleiding 
Z33 (inschrijven!) 

Tentoonstelling ‘Fitting in’ in Z33.  Kunstenaars en ontwerpers tonen in Fitting In hoe rijk de wereld is, als we openstaan voor de vele stemmen rondom ons. 
Ze benaderen identiteit vandaag als gelaagd of vloeibaar. Samen met jou tasten ze de grenzen af tussen mode, beeldende kunst, fotografie, design en de 
wereld. 
 
 

https://demos.be/blog/een-portie-jeugd-op-netwerkdag-2019
https://demos.be/blog/een-portie-jeugd-op-netwerkdag-2019
https://demos.be/blog/een-portie-jeugd-op-netwerkdag-2019
https://demos.be/blog/een-portie-jeugd-op-netwerkdag-2019
https://demos.be/blog/een-portie-jeugd-op-netwerkdag-2019
http://www.overbruggen.be/
(https:/www.z33.be/programma/fitting-in/


14u – 
15u30 

Sessie 6: BELEID: een 
lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie 
binnen een breed 
armoedebeleid 
 

Armoede is wat men noemt een ‘wicked problem’: een problematiek waarvoor geen simpele oplossingen bestaan en waarvoor een netwerk van actoren 
nodig is om het aan te pakken. Met de toename van de armoedeproblematiek stijgt ook de vraag in steden en gemeenten om hier een specifiek 
beleidsprogramma voor op te zetten. Wat is de rol van het lokaal netwerk in dat geval binnen dit breder geheel en hoe kijken 
armoedebeleidsverantwoordelijken ernaar? Welke cross-overs zijn er mogelijk, hoe kan je netwerk nog meer armoedebestrijdend zijn? En welke 
beleidskeuzes maak je dan?  
 
We gaan hierover in gesprek met armoedebeleidsverantwoordelijken, trekkers van lokale netwerken en de armoedevereniging de Sfeer uit Genk 
 

14u – 
15u30 

Sessie 7: 
Instrumenten voor 
vrijetijdsparticipatie 
(lokale netwerken, 
Rap op Stap, Vrijuit, 
UiTPAS, Iedereen 
Verdient Vakantie) 

De afgelopen jaren werden verschillende maatregelen en instrumenten ontwikkeld om vrijetijdsparticipatie mogelijk te maken. Er zijn de lokale netwerken 
vrijetijdsparticipatie, er is de UiTPAS, er is het aanbod van Vrijuit en Iedereen Verdient Vakantie, er zijn de Rap op Stap -kantoren, de federale toelage voor 
participatie en sociale activering,...  
Ken je deze maatregelen nog niet helemaal of ben je zoekende hoe ze zich tot elkaar verhouden, dan is deze sessie iets voor jou.  
 
Medewerkers van publiq, Iedereen Verdient Vakantie en Demos/Vrijuit lichten de maatregelen toe en gaan graag in op je vragen.  
 

14u – 
15u30 

Sessie 8: SPEL : 
Escaperoom 
“Ontsnappen uit 
armoede” (plaatsen 
beperkt  
 

Kan jij binnen de tijd ontsnappen uit armoede? Welke obstakels moet je daarvoor overwinnen? Met de steun van stad Hasselt bouwde Avansa de afgelopen 
maanden aan de escaperoom ArmMOEDIG. De escaperoom richt zich op bestuurleden, trainers, leiding, vrijwilligers, ... van jeugdverenigingen, sportclubs, 
en andere vrijetijdsorganisaties en bevindt zich op wandelafstand van Z33. Na het escapespel volgt een nabespreking met een ervaringsdeskundige in 
armoede en sociale uitsluiting 

Misschien wil jij het ook eens uitproberen? Wees dan snel met inschrijven want de plaatsen zijn heel beperkt . We vertrekken al wandelend vanuit Z33. 

14u – 
15u30 

Sessie 9: WERKVORM 
Participatief theater 
maakt actiegerichte 
dialoog mogelijk bij 
OnderOns in Sint-
Truiden 
 

De armoedevereniging OnderOns vzw uit Sint-Truiden zette het voorbije jaar een actiegerichte dialoog op rond het thema wonen. Er werd gekozen voor 
participatief theater waarbij situaties en conflicten uit de realiteit benoemd werden en gespeeld op het podium. Samen met het publiek werd gezocht naar 
alternatieven en naar verbondenheid tussen mensen in armoede en zij die de sleutels tot armoedebestrijding en – in dit geval - de woonproblematiek in 
handen hebben. Het werd een waardevol traject.  
Nathalie Pirenne, opbouwwerker bij Saamo Limburg en OnderOns en Dimitri, een van de acteurs vertellen ons over het theater, het proces en de opgedane 
inzichten. Regisseur Ann Duchateau laat ons kennismaken met de werkvorm. 
 

14u – 
15u30 

Sessie 10: 
PRAKTIJK:  - Jonge 
dak- en thuislozen 
krijgen een stem en 
een plek bij vzw 
Homie en in het 
Osso-inloophuis 
 

In september ’22 ondernam een groepje jongeren van vzw Homie een moedige tocht naar Santiago De Compostela. Onder begeleiding van vzw Homie en 
Arktos confronteerden ze zichzelf met een paar pertinente vragen over hun leven, hun dromen en hun doelen. 
De kiem voor deze tocht werd al enkele jaren geleden gelegd, door Musti Önlen die begon met het plaatsen van een caravan in een woonwijk waar een 
jonge dakloze of thuisloze kon verblijven. Buurtbewoners werden betrokken, de werking groeide uit tot een burgerinitiatief en vond steun bij Arktos vzw en 
stad Hasselt.  Met de steun van de Vlaamse overheid kan de werking en de methodiek verder verduurzaamd worden. Zo zag in mei ‘22 het Osso-inloophuis 
het licht. Op onze netwerkdag staan we stil bij de kansen en geleerde lessen in dit samenwerkingstraject tussen een burgerinitiatief, een expertisepartner 
en een lokaal bestuur. 
Met de medewerking van: Vzw Homie – Musti Önlen en; 
Arktos vzw – Ine Cleeren en Dries Speetjens 
 

14u – 
15u30 

Sessie 11: 
PRAKTIJK: Bouwen 
aan de (digitale) 
samenleving 

Corona legde de vinger op de wonde: de digitale kloof diept uit en speelt ook op het terrein van vrije tijd meer en meer. De verschillende overheden in ons 
land staan voor de uitdaging om die kloof te helpen dichten. Veel lokale besturen zetten diensten op  - al dan niet in de vorm van een digibank- die moeten 
hierin moeten helpen. Blenders wil met zijn Digidakwerking nog een stap verder gaan en het menselijke in digitalisering te versterken. Dit door van de 
Digidak-locaties toegankelijke plekken te maken waar naast digitalisering ook ingezet wordt op ontmoeting, community-building en actief burgerschap. …  
Jef De Backker van Digidak neemt je mee in dit verhaal dat met vallen en opstaan en vooral veel experimenteren tot stand komt. 
 

 


