
Praktijktafel: 
(Door)start van je netwerk
29 maart, Mechelen
Ben Verstreyden, Inge Van de Walle



Lokale netwerken (transversale
maatregel participatiedecreet)

= intersectoraal samenwerkingsverband tussen 
sport-, jeugd- en cultuurdienst, OCMW en sociale 
middenveldorganisatie (en andere relevante 
actoren) dat inspeelt op de noden en behoefte van 
mensen in armoede (MIA) mbt participatie aan 
sport, jeugd en cultuur 

Elke stad of gemeente kan een afsprakennota 
indienen ter subsidiëring van een lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie van MIA

Criteria voor goedkeuring 
• drie verplichte partners
• cofinanciering
• doelstellingen ter bevordering van de 

participatie van de doelgroep MIA



143 lokale netwerken



Afsprakennota 2020-2025

• Indienen tegen uiterlijk 1 oktober 2019

• Via formulier: Standaard 
afsprakennota: http://sociaalcultureel.be/volw
assenen/loknetarmoede_intedienen.aspx, via 
online webtool Kiosk

• Belangrijk: formele aanvraag maar tijd 
genoeg nemen voor inhoudelijk gesprek
• Voor bestaande netwerken: bestaande 

afspraken evalueren met alle partners, 
visie op langere termijn (zes jaar)

• Voor nieuwe netwerken: goede lokale 
analyse maken, inhoudelijk gesprek over 
visie, missie, doelstellingen en acties met 
nieuwe partners. 

http://sociaalcultureel.be/volwassenen/loknetarmoede_intedienen.aspx


Impact en effecten
• Armoede op de agenda van het lokaal 

vrijetijdsbeleid, realiseren van het recht op 
vrije tijd

• Concrete resultaten op het terrein dankzij 
een effectieve en efficiënte besteding van 
middelen, een ruime kijk op participatie-
drempels en een geïntegreerde aanpak

• Sectoroverschrijdende samenwerking, 
ervaringsdeskundigheid mensen in armoede

• Maatwerk en ruimte voor experiment



Uitdagingen voor de 
toekomst

• regionale en intergemeentelijke 
samenwerking 

• netwerken als spil van een sociaal en lokaal 
vrijetijdsbeleid: hefboom voor 
intersectoraal afgestemde acties

• rol van het lokaal netwerk in kader van de 
uitrol van de Uitpas: op het vlak van 
toeleiding, het evalueren en bijsturen van 
resultaten en acties, dialoog met 
armoedeorganisaties…





Ondersteuningsaanbod
Demos

1. Lokale begeleiding voor
opstartende netwerken

• Gratis begeleiding (met uitzondering
vervoersonkosten) opstartsessie: 2 uur

• Alle relevante partners aanwezig
• Spelregels ivm erkenning en subsidiëring, 

succesfactoren en mogelijke knelpunten, 
vragen

• Contacteer Ben Verstreyden voor 
afspraak, lokalenetwerken@demos.be

mailto:lokalenetwerken@demos.be


Ondersteuningsaanbod
Demos

2. Coaching voor bestaande netwerken

• Gratis coachingssessie: 2 uur, met 
maximum 4 personen uit het netwerk

• Locatie: bij voorkeur bij Demos in Brussel 
of in nabijheid station Gent of Antwerpen.

• Onderwerp van gesprek: jullie concrete 
vragen, evaluatiepunten netwerk en 
aanpak

• Contacteer Inge Van de Walle voor 
afspraak, lokalenetwerken@demos.be

• Aanbod via koffie+coaching: 

mailto:lokalenetwerken@demos.be


Ondersteuningsaanbod
Demos

3. Doorlopende ondersteuning: 
helpdesk, nieuwsbrief ”vrije tijd in de 
netwerkgemeente”, methodieken
alle vragen naar lokalenetwerken.be

4. Feedback op je afsprakennota

5. Praktijktafel (en online dossier)

volgende geplande praktijktafel vrijdag 14 juni in 
Kaaitheater Brussel met o.a. sessie UiTPAS door 
Publiq, sessie rond dossier indienen via Kiosk 
(onder voorbehoud), uitwisseling tussen
netwerken…





Programma

09.00 uur: Onthaal en koffie (Foyer)
09.30 uur: Plenaire inleiding (De Witte Zaal)
10.00 uur: Eerste ronde praktijktafel
11.00 uur: Pauze (Foyer)
11.15 uur: Tweede ronde praktijktafel
12.15 uur: Broodjeslunch en 
netwerkmoment (Foyer)



Praktijktafel 1: De afsprakennota van naaldje tot draadje
Spreker: Katia De Vos, CJSM - Begeleiding door Ben 
Verstreyden, stafmedewerker Demos

Zaal: De Witte Zaal – maximum 40 personen

Praktijktafel 2: Hoe werken aan een politiek draagvlak voor 
je netwerk?
Spreker: Dirk Van Noten, beleidsmedewerker Lokaal 
Sociaal Beleid en Armoedebestrijding, Vlaamse overheid, 
en voormalig schepen en voorzitter OCMW Heist-op-den-
Berg - Begeleiding door Bart Rogé, directeur Demos

Zaal: Mezzanine – maximum 20 personen

Praktijktafel 3: Hoe krijgen we een (nieuwe) drive in ons 
lokaal netwerk? 
Spreker: Maarten François, programmaregisseur 
armoedebestrijding, netwerk Surplus Kortrijk - Begeleiding 
door Inge Van de Walle, stafmedewerker Demos

Zaal: zaal naast Foyer – maximum 30 personen


