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Het onderwerp was vrije tijd: 

 

1. Vrijetijdspas/Uitpas 

 

Onze gastspreker was Caroline Patyn. Ze werkt bij het ‘Netwerk tegen 

armoede’. Ze werkt daar rond cultuur. Het was 

goed dat ze er was: ze luisterde aandachtig en 

hoorde zelf veel zaken die ze terug  kon 

meenemen. Ze gaf ons nuttige informatie, 

onder meer over de Vrijetijdspas of Uitpas. 

Dankzij haar begreep een deelnemer dat het 

systeem van de Uitpas eenvoudiger kan. 

Omdat het zo ingewikkeld is, durven mensen 

die kaarten niet aanvragen. Het zou gemakkelijker zijn als alle systemen van de 

Vrijetijdspas of Uitpas op elkaar aansluiten. Dat brengt dan minder kosten met 

zich mee voor de overheid. Er moeten dan geen speciale kaartjes meer gemaakt 

worden. Via een chip op je identiteitskaart kan men dan zien of je korting krijgt. 
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Dat is veel discreter. Zo vermijd je situaties wanneer je je Uitpas aan een 

loketbediende toont. De loketbediende zegt dan: “Het is iemand met korting, 

hoe moet dit?”  

We hoorden ook van iemand die ergens naar toe ging via 

vakantieparticipatie. De loketbediende wist niet hoe ze haar korting moest 

geven. Ze besloot uiteindelijk die persoon gratis binnen te laten.  

 

 

2. Informatie  

 

Het is duidelijk dat er nog meer 

informatie moet gegeven 

worden. De loketbedienden 

weten niet hoe het moet. De 

mensen met een Uitpas missen 

ook informatie. Ze weten te 

weinig waar ze naar toe kunnen 

met de Uitpas.  

 

 

Een voorstel is dat ze aan de organisaties meer info geven. Telkens je iets kan 

doen met je Vrije tijdspas of Uitpas moeten ze dat doorgeven aan de organisaties 

waar armen over de vloer komen. Niet iedereen gaat naar die organisaties. Dus 

ze moeten de informatie ook nog op een andere manier bekend maken.  

Maandelijks of driemaandelijks een boekje uitgeven kan een oplossing 

zijn. In dit boekje staat dan wat je die maand kan doen met je Uitpas.  

Ze kunnen de informatie ook vermelden in het stadsmagazine of op de 

website. Als je geen computer hebt, kan je dit op de computers van de 
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bibliotheek raadplegen. Dan nog beschikt niet iedereen over de informatie, want 

niet iedereen kan met de computer werken.  

Een ander voorstel is dat er maandelijks een folder komt waarin staat wat je die 

maand met de Uitpas kan doen. Dit voorstel werd reeds in Gent bij de dienst 

cultuur besproken. De verantwoordelijke vond dit een heel goed voorstel. Helaas 

heeft de dienst daar geen tijd voor. 

BMLIK van Gent stelt voor om een vrijetijdsloket te openen. Daar kan je 

op je gemak de website 

bekijken, hulp vragen, de boeken 

van vakantieparticipatie 

raadplegen,… Dit vrijetijdsloket 

kan ook een busje zijn dat de 

wijken intrekt. Zo kan iedereen 

aan informatie geraken. Het is 

wel belangrijk dat de persoon 

achter het loket vriendelijk en begrijpend is. Zo is er in Gent nu een Rap-op-Stap 

kantoor. We kennen iemand die daar iets wou boeken. Deze persoon zei tegen 

de vrijwilligster van het kantoor dat het toch nog veel kostte. De vrijwilligster 

antwoordde daarop: “Maar er is al veel af”. Hoe voel je je als je die opmerking 

hoort ?   

Iedereen kan een Uitpas krijgen. Mensen 

die niet arm zijn, kunnen een Uitpas kopen 

voor 5 euro. Met die pas kunnen ze overal 

naar toe. Mensen in armoede kunnen met hun 

Uitpas niet overal naar toe. Dat zou moeten 

veranderen.  
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3. Waardig inkomen 

 

Tijdens de volksuniversiteit zeiden we ook dat een Uitpas eigenlijk niet zou 

mogen bestaan. Als iedereen een waardig inkomen zou hebben, is een 

vrijetijdspas overbodig. Ook andere systemen voor mensen die minder geld 

hebben, zijn dan niet meer nodig. Mensen hoeven zich niet meer te schamen dat 

ze een Uitpas of Vrijetijdspas of iets anders hebben. Ze weten dan dat ze 

rondkomen die maand en durven meer uit te geven. De economie zou meer 

draaien. Uiteindelijk gaan mensen meer aan vrije tijd durven doen. We denken 

dat dit een droom is, een utopie. We geloven niet dat het er ooit zal van komen.  

 

 

 

Gemaakt door Inge Van Lancker, Géry De Keyser, Greet Van Overloop  en 

Laurette Dierickx (Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen) 

  

        Inge en Géry           Greet                                Laurette 

 

 


