Uit de dikke Van Dale, anno 2014:
UiTPAS, m. (‘en), participatie stimulerend e-pasje dat functioneert als
getrouwheidskaart voor vrijetijdsbeleving en als financiële
reductiekaart voor mensen in armoede, geïntroduceerd door de
Vlaamse overheid in juni 2012 tijdens een pilootproject in Aalst, ErpeMere, Haaltert en Lede
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1. Verwezenlijkingen en effecten van de UiTPAS in
pilootregio Aalst, Erpe-Mere, Haaltert & Lede
Het pilootproject werd gelanceerd op 4 juni 2012 in Aalst en de omliggende gemeenten
Erpe-Mere, Haaltert en Lede. 1 Bijna anderhalf jaar na de lancering hebben 10.721
bewoners een UiTPASje op zak. Hiervan heeft 35% een UiTPAS tegen kansentarief. In
totaal haalden UiTPAShouders gedurende deze periode bijna 60.000 keer hun pasje
tevoorschijn bij deelname aan activiteiten om op die manier een punt te sparen. Wekelijks
werden er over de gehele periode gemiddeld 839 UiTpunten gespaard, door gemiddeld
554 individuele UiTPAS’ers. Voor de laatste twee maanden (september - oktober) zien we
een gemiddelde van 1.104 check-ins per week door 834 individuele pashouders. Ook het
aantal omgeruilde punten - 15.417 voor 2.727 voordelen – neemt nog steeds toe
naarmate het project vordert.
Na de eerste drie maanden van het proeftraject was het aandeel van het aantal
pashouders met recht op kansentarief 70%, eind 2012 bedroeg dit nog 58%. Bijna één
jaar later is dit aandeel nog gedaald tot 35%. De historische impact van de Kansenpas
voor mensen in armoede heeft er dus niet voor gezorgd dat de UiTPAS enkel gebruikt
wordt door mensen in armoede, het is in tegendeel een pas die gebruikt wordt door
iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten.
Hieronder gaan we dieper in op de werking en de verwezenlijkingen van de UiTPAS in de
pilootregio. De UiTPAS wordt het sluitstuk van een integraal vrijetijdsbeleid, waarbij de
schotten tussen de verschillende diensten weggewerkt kunnen worden. Met de UiTPAS
beschikken steden en gemeenten ook over een tool om een marketing- en
communicatiebeleid te voeren dat bovendien meetbare resultaten oplevert. Tot slot zorgt
de pas voor participatiestimulansen voor mensen in armoede, zonder ongewenste
stigmatiserende neveneffecten. Om dit alles te realiseren werd een gebruiksvriendelijke
applicatie gebouwd die bestuurd kan worden vanuit meerdere dragers (laptop,
smartphone, check-in device, online). In het onderdeel ‘Het gebruik van de UiTPAS, een
jaar na lancering’ gaan we dieper in op de cijfergegevens die bijgehouden worden in de
back-end van het UiTPASsysteem.
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Voor de analyse van het gebruik van de UiTPAS hebben we de gegevens vanaf de lancering tot en met 31
oktober 2013 genomen. Op die manier kan het beste een periodieke vergelijking gemaakt worden per maand,
noodzakelijk voor het luik i.v.m. participatie van pashouders met recht op het kansentarief.
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1.1 De UiTPAS als integraal onderdeel van stedelijke, gemeentelijke of
regionale werking
1.1.1 De UiTPAS wordt geïntegreerd in de werking van elke stads- of
gemeentedienst
Structurele inbedding
Tijdens het pilootproject werden er verschillende initiatieven genomen om de UiTPAS
structureel in te bedden in de dagelijkse werking van lokale diensten. Zowel op strategisch
als op operationeel niveau (marketingoverleg, regionale werkgroep, praktische meetings)
ontstond overleg over UiTPAS. Daarnaast groeiden een aantal basisprincipes voor de
werking van de UiTPAS:
● 1 aanspreekpunt per gemeente
● een vaste UiTPAS-contactpersoon per dienst (zowel vrijetijds- als ICT- of
communicatiedienst)
● elke dienst ondersteunt de contacten voor haar UiTPASverenigingen
● ook de diensten voorzien regelmatig voordelen voor UiTPAS
● opname in de communicatiekanalen van de diensten én andere aanbieders
● kassa- en hardwarebeheer bij meerdere diensten om optimale dienstverlening te
verzekeren
● regelmatig (regionaal) overleg tussen de verschillende pilootpartners
● Garanderen van betrokkenheid door mensen in armoede via een permanente,
transversale werkgroep
● Gedragenheid van het kansenverhaal bij alle aanbieders
● Investeren en mogelijk maken van toeleiding door alle betrokken partners (beleid,
aanbieders, armoedeverenigingen) naar het aanbod door in te zetten op de
verschillende drempels die mensen in armoede ervaren (zie bijlage x).
Het is de bedoeling dat deze elementen ook in de toekomst onderdeel blijven uitmaken
van de dagelijkse werking. Er moet idealiter 1 VTE medewerker voorzien worden per
UiTPASregio om de overkoepelende werking van UiTPAS te coördineren. Daarnaast is
ook de integratie van de opvolging van het systeem van de UiTPAS, met
eerstelijnsbegeleiding door een helpdesk, noodzakelijk. In bijlage 5 wordt het
uitrolscenario en de taakverdeling voor de pilootregio omschreven.
Sectoroverschrijdende samenwerking
Tot slot zien we mogelijkheden om nog meer in te zetten op sectoroverschrijdende
samenwerking (o.a. cultuur, jeugd, sport, communicatie, onderwijs en welzijn). Structureel
UiTPASoverleg dat over de verschillende diensten heen georganiseerd wordt, is
essentieel voor de goede verderzetting van het project. De UiTPAS kan hierdoor een
instrument zijn dat het sluitstuk vormt van een geïntegreerd vrijetijds- en participatiebeleid.
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1.1.2 Aanbieders volgen de basisprincipes van UiTPAS en krijgen operationele
ondersteuning van de lokale overheid
Omkadering en ondersteuning
Aanbieders worden op de hoogte gehouden van het project via de website
project.UiTPAS.be en een digitale nieuwsbrief voor alle partners. Bovendien worden er op
regelmatige basis info- en opleidingsessies georganiseerd voor lokale verenigingen. Elke
partner ontvangt een informatiebundel met handleidingen over het UiTPAS-systeem en
wordt bij de organisatie van zijn eerste UiTPAS-event begeleid door een medewerker van
CultuurNet Vlaanderen of door een lokale ambtenaar. Bovendien worden er
communicatieproducten (sjablonen met het logo, affiches en folders) ter beschikking
gesteld.
Wederzijdse engagementen
Een UiTPAS-partner engageert zich om bij elke activiteit het kansentarief te aanvaarden
en wordt aangemoedigd om minimaal één keer per jaar een tijdelijk voordeel aan te
bieden, alsook een UiTPAS-advertentie te plaatsen en het UiTPAS-logo te gebruiken in de
eigen communicatiekanalen. Tot nu toe werden meer dan 150 voordelen aangeboden
door meer dan 60 partners. Er werden kansentarieven toegekend tijdens 151
verschillende activiteiten van 62 organisaties.
Om in te stappen in het UiTPASproject zijn er meerdere motivatoren voor aanbieders:
- Aanbieders kunnen gebruik maken van een elektronisch systeem voor de registratie van
kansentarieven, wat de administratie eenvoudiger maakt.
- UiTpunten sparen tijdens een activiteit wordt meer en meer als een service voor het
ledenbestand beschouwd.
- Door te participeren aan het UiTPAS-project wordt het aanbod van een vereniging
opgenomen in verschillende communicatiekanalen, wat kansen biedt voor het bereiken
van een potentieel nieuw publiek.
De praktische bezwaren voor het ontlenen van hardware (bv. weinig bezoekers met een
UiTPAS bij kleinschalige activiteiten, gebrek aan tijd,...) en het gebrek aan kennisdeling
binnen een vereniging, zoals gesignaleerd door focusgroepen, zorgen echter voor
drempels die een actieve deelname aan het UiTPASproject kunnen belemmeren. Het is
belangrijk dat verenigingen een aanspreekpunt (bv. binnen de jeugd-, cultuur- of
sportdienst) hebben, waarbij ze terecht kunnen voor vragen of problemen. CultuurNet
Vlaanderen ontwikkelt een toolkit voor partners die door een lokale overheid gebruikt kan
worden voor de begeleiding van verenigingen. Hierin zullen een aantal processen worden
beschreven (bv. stappenplan voor het aansluiten van een nieuwe vereniging) en een
aantal standaard-documenten ter beschikking gesteld worden (bv. sjablonen voor
communicatie).
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Bovenlokale partners
Tot het netwerk van UiTPASpartners behoren ook een aantal bovenlokale organisaties die
tijdens het proefproject de UiTPAS tijdelijk aanvaard hebben. De afspraken met deze
bovenlokale partners worden gemaakt in nauwe afstemming met het Fonds
Vrijetijdsparticipatie. Het gaat hierbij onder meer over: AB, KVS, SMAK, MuntPunt, Music
Hall, Museum Plantin-Moretus. Via een samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen
boden ook enkele provinciale instellingen een tijdelijk voordeel aan (PAM Ename, MOLA
en Caermersklooster).
De UiTPAS leent zich verder tot samenwerking met intermediaire organisaties in het brede
artistieke en socioculturele veld. Zo realiseerden we met vzw Vol au vent en Stichting
Lezen een reeks tijdelijke voordelen, respectievelijk in het kader van de Week van de
Smaak en Gedichtendag. Dankzij de samenwerking met Visual Arts Flanders bood
UiTPAS tijdelijk een VAF-card als voordeel aan. Bovenlokaal greep het Davidsfonds ook
de kans om via UiTPAS incentives ter beschikking te stellen van haar lokale afdelingen in
de pilootregio. UiTPASgebruikers konden punten omruilen voor boeken op
Davidsfondsactiviteiten.
Bij uitbreiding naar Vlaanderen kan CultuurNet Vlaanderen haar rol als intermediair
opnemen met het oog op enkele permanent geldige bovenlokale voordelen voor UiTPAShouders. Tijdens focusgroepen gaven pashouders aan hier zelf sterk vragende partij voor
te zijn.

1.1.3 Opportuniteiten voor doelgroepenwerking: de UiTPAS voor groepen,
lidkaarten/scholen
Jeugdhuizen
Jeugdhuis Leeuwerik (Lede) verving in november 2012 haar lidkaart door de UiTPAS
waaraan een sticker met het lidmaatschap werd toegevoegd. Dit lidmaatschap moet
jaarlijks hernieuwd worden, de UiTPAS blijft evenwel onbeperkt geldig. Bij registratie van
een nieuwe pashouder in het jeugdhuis duidt het jeugdhuis aan dat de nieuwe pashouder
ook lid is van het jeugdhuis. Met deze case wordt getest hoe lidmaatschappen of andere
passen geïntegreerd kunnen worden in het UiTPASsysteem. Het werd een win-winsituatie waarbij het jeugdhuis de kans zag om zich op de kaart te zetten als een
jeugdwerkorganisatie met een maatschappelijk engagement én het was een manier om
nieuwe leden aan te spreken. Bovendien ontstaat er op die manier een kruisbestuiving
tussen het jeugdhuis en het Stella Matutinacollege, waarbij UiTPAS als toeleider voor de
leerlingen kan fungeren voor het aanbod van het jeugdhuis.

Scholen
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Verschillende scholen in de pilootregio bezorgden hun leerlingen een UiTPAS. De
UiTPAS’en werden aangekocht door de school (€2 per UiTPAS) en werden door
CultuurNet Vlaanderen in bulk geregistreerd in het systeem. Scholen zorgen hiermee voor
een maximale integratie van de UiTPAS bij hun leerlingen. Door de aansluiting van de
scholen bij UiTPAS kunnen leerlingen punten sparen tijdens niet-verplichte
binnenschoolse (extracurriculaire) activiteiten. Tijdens activiteiten voor het grote publiek,
een toneelvoorstelling door leerlingen van het college bijvoorbeeld, zullen alle UiTPAS’ers
punten kunnen sparen en wordt het kansentarief toegekend. De bedoeling is om jongeren
ook tijdens de schooluren vertrouwd te maken met het potentieel van UiTPAS voor
vrijetijdsparticipatie. Bovendien wordt de mogelijke stigmatisering tussen leerlingen met
een UiTPAS tegen kansentarief en de andere leerlingen weggewerkt aangezien alle
leerlingen een UiTPAS hebben.

1.2 De UiTPAS als basis van een doelgerichte marketing- en
communicatiemix
1.2.1 Instrument voor promotie en participatie
De Vlaamse vrijetijdspas biedt lokale besturen een geïntegreerd platform voor de
promotie van het brede vrijetijdsaanbod. Zo wordt het aanbod gecentraliseerd via de
UiTdatabank en zowel online (UiTPAS.be, mailings) als in print (tipsrapport, kalender
gemeentelijk infoblad, etc.) verspreid. Tijdens het UiTPASproject werden een aantal
communicatieproducten ontwikkeld die, mits enkele gemeente- of regio-specifieke
aanpassingen, ook bruikbaar zijn door toekomstige UiTPAS-omgevingen.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Algemene informatiefolder
Seizoensfolder met overzicht van de voordelen
UiTPASfilmpje
affiches en flyers
stickers ter herkenning van UiTPAS-aanvaardingspunten
UiTPASgids met overzicht van de deelnemende verenigingen
UiTPASmagazine
www.UiTPAS.be
UiTPASmailings die opgemaakt kunnen worden vanuit het UiTPASsysteem

Daarnaast wordt maximaal ingezet op integratie binnen de gemeentelijke
communicatiekanalen. Op die manier kan de nodige ruchtbaarheid worden gegeven aan
de UiTPAS-voordelen zonder inzet van extra budget .
Als instrument om gericht te communiceren met verschillende doelgroepen, biedt de
UiTPAS ook potentieel om participatieverhogende initiatieven en voordelen te
ondersteunen. Door de keuze voor bepaalde voordelen (bv. teasertickets in
cultuurcentrum De Werf, kooksessies voor de doelgroep mensen in armoede tijdens Week
van de Smaak,...) kunnen pashouders kennis maken met een nieuw of onbekend aanbod.
Waar participatiebevordering niet altijd leidt tot meetbare resultaten, biedt de UiTPAS
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daarbij een interessant perspectief op meer objectieve en cijfermatige onderbouw.
Hiervoor wordt ook een rapportomgeving gebouwd, zodat UiTPASregio’s het gebruik van
de UiTPAS kunnen monitoren.

AFB. Voorbeeldrapport check-ins

AFB. Voorbeeldrapport opgenomen omruilvoordelen

Enkele aanbevelingen
Uit de ervaringen van het proefproject onderscheiden we volgende aanbevelingen:
- Belang van een gebalanceerde voordelenmix, waarbij aandacht is voor zowel
‘belevingsvoordelen’ als voor fysieke voordelen. Voor zowel gewone UiTPASgebuikers als
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voor mensen in armoede geldt dat hun omruilgedrag gelijk verdeeld is over de twee types
voordelen.
- Je kan de succesfactor aanzienlijk vergroten door de inzet van een promotieteam tijdens
een evenement.
- Communicatie over UiTPAS tijdens evenementen met een recurrent karakter krijgt een
versterkend karakter na verloop van tijd - ook in vergelijking met eenmalige evenementen.
Wekelijkse aanwezigheid tijdens de parkconcerten in de zomermaanden zorgen bv. voor
een grote herkenbaarheid van de UiTPAS bij het publiek.
- Het is belangrijk om voldoende verkoopplaatsen voorzien, ook tijdens evenementen.
- Verkoop van een UiTPAS wordt best gelinkt aan de ontvangst van een onmiddellijk
voordeel, omdat dit de drempel tot aanschaf kleiner maakt.
- De communicatie wordt best zo breed en divers mogelijk ingezet. In de praktijk zien we
dat, zeker voor mensen in armoede, de klassieke communicatiemiddelen in print nog
steeds de belangrijkste bron van informatie vormen.
- we merken het succes op van fysieke voordelen. Deze worden merkelijk meer omgeruild
dan gewone kortingen.

1.2.2 Waarde van de UiTpunten
Ook de waarde van de UiTpunten is een belangrijk aspect in de marketing- en
communicatiemix. Ook hiervoor gelden enkele belangrijke aanbevelingen.
- Een UiTpunt zou minstens een gegarandeerde en eerlijke minimumwaarde moeten
hebben. Die omruilwaarde is de voornaamste stimulans voor omruilacties van mensen in
armoede.
- Het verdient aanbeveling om de vooropgestelde puntenwaarden zowel tijdens de
lancering als daarna consequent aan te houden om een heldere communicatie zowel naar
gebruikers als naar organisatoren mogelijk te maken.
- Uitzonderlijke aanbiedingen, met een heel hoge puntenwaarde, moeten veeleer
uitzondering dan regel zijn. Ze veroorzaken een vorm van spaargedrag, waarbij ‘kleine’
omruilingen (voor weinig UiTpunten) vooruit worden geschoven en de vrijetijdsparticipant
kansen laat liggen.
- Hoe hoger de inruilwaarde van een UiTpunt, hoe gemakkelijker een gebruiker zijn punten
gaat omruilen. Hoe hoger de waarde, hoe groter ook de kans dat de gebruiker een direct
financieel voordeel verwacht bij het gebruik van zijn kaart. Het risico is niet denkbeeldig
dat de UiTPAS als een kortingskaart gepercipieerd wordt bij te hoge puntenwaarden.
- De organisator van zijn kant verwacht een aanvaardbare tegenwaarde voor zijn aanbod,
enerzijds onder de vorm van media-aandacht, anderzijds onder de vorm van een bredere
participatie aan zijn event. UiTPASgemeenten kunnen afspraken maken met de lokale
media en hun eigen communicatiekanalen activeren voor UiTPAS en zo organisatoren
activeren.
Deze aanbevelingen worden meegenomen in het UiTPASportfolio, om nieuwe regio’s te
helpen bij het inrichten van de marketing- en communicatiemix.

9

1.3 De UiTPAS tegen kansentarief toont sociale betrokkenheid bij
partners en reduceert participatiedrempels bij mensen in armoede
Draagvlak bij aanbieders
Momenteel aanvaarden 360 verenigingen de UiTPAS. Dit impliceert dat de meeste
socioculturele en sportieve organisaties in de regio van Aalst niet alleen punten toekennen
aan participanten met een UiTPAS, maar ook het kansentarief accepteren voor houders
van een UiTPAS met kansentarief. Alle verenigingen engageren zich hierbij tot het
financieren van de derving van een gedeelte van de ticketprijs voor een activiteit. Het toont
de duidelijke goodwill van de verenigingen om hun aanbod ook toegankelijk te maken voor
mensen in armoede.
Instrument voor toeleiding
De UiTPAS is echter niet enkel gericht op het slechten van financiële drempels voor
mensen in armoede. Het is precies doordat financiële obstakels structureel worden
aangepakt dat er ruimte ontstaat om beter in te spelen op andere drempels die mensen in
armoede ervaren: gebrek aan (tijdige en volledige) informatie, geen (betaalbaar) vervoer,
gebrek aan vertrouwdheid met het aanbod, psycho-sociale drempels, kinderopvang,…
Tijdens het project testten we daarom enkele initiatieven uit die ook op deze drempels
inspelen en het gebruik van de UiTPAS verder maximaliseren. 2
Eerste resultaten
De tussentijdse resultaten voor het gebruik van de UiTPAS tegen kansentarief zijn
hoopgevend. Met de UiTPAS hadden op 31 oktober 2013 3.801 gebruikers recht op het
kansentarief. Over de ganse proefperiode heeft 50% van de pashouders met recht op
kansentarief deelgenomen aan het vrijetijdsaanbod in de regio. In totaal zijn er 13.222
punten gespaard door 1.897 mensen in armoede. Er werden 7.309 toegekende
kansentarieven geregistreerd voor 1.814 mensen in armoede. Zowel het aantal personen
met recht op kansentarief als het aantal toegekende kortingstarieven kende een stijging
tegenover het gebruik van de kansenpas. In het eerste jaar groeide het aantal pashouders
(na 15 jaar kansenpas) nog 14%, ook dit jaar verwachten we nog een stijging.

1.4 Bouw van een gebruiksvriendelijke applicatie met inzet van
vooruitstrevende technologie
1.4.1 Eén kaart voor vele toepassingen
De UiTPAS werkt met een zogenaamde Near Field Communication-kaart (NFC) die
toelaat om digitaal te registreren (1) wanneer iemand deelneemt aan een activiteit, (2) of
die persoon voldoende UiTpunten verzameld heeft en (3) of hij/zij recht heeft op een ticket
aan kansentarief. Met één kaart hebben pashouders toegang tot alle activiteiten.

2

Een volledig verslag van de werking rond de doelgroep mensen in armoede kan je nalezen in bijlage 2.
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De leesapparaten om de NFC-kaarten te scannen werden zo breed en mobiel mogelijk
ingezet, rekening houdend met de verschillende locaties en activiteiten. Er werden checkin apparaten gebouwd om UiTpunten te sparen, terwijl ook eID/NFC-lezers vlot aan PC's
met een UiTPASapplicatie gekoppeld kunnen worden. Tenslotte werden ook smartphones
uitgerust met een NFC-lezer (en de UiTPASapplicatie) om UiTPAS'en te scannen en de
verschillende processen (punt sparen, omruilen, kansentarief toekennen) uit te voeren.
Daarnaast kan elke pashouder zich online (via www.UiTPAS.be) registreren via het
systeem van UiTiD. 3 Na registratie van de UiTPAS ontvangt elke nieuwe pashouder een
activatiemail om zich online in te schrijven met een warme uitnodiging om via een
nieuwsbrief op de hoogte te blijven van alle voordelen en acties.
Voor aanbieders is er een beheerstoepassing gebouwd die zowel toegankelijk is via een
browser (beheer.UiTPAS.be) als via een Java applicatie. Inloggen gebeurt ook via UiTiD
(éénzelfde profiel kan gebruikt worden om in te loggen op alle websites die aan UiTPAS
gelinkt zijn: UiTPAS.be / beheer.UiTPAS.be / UiTdatabank.be).

1.4.2 Innovatieve oplossingen
De UiTPAS is een technologisch platform dat meerdere innovatieve oplossingen gekozen
heeft voor de bouw van het achterliggende systeem:
- Ontwikkeling van een gedecentraliseerd backend platform dat lokale overheden in de
toekomst toelaat om zelf een UiTPAS systeem op te zetten waar eindgebruikers op
kunnen intekenen, zonder dat ze hiervoor zelf grote investeringskosten moeten dragen.
De lokale spelers kunnen de UiTPAS definiëren naar hun eigen noden, met lokale
branding en een lokale marketingmix. Er werd voor hen een beheerdersinterface
ontwikkeld waar ze zelf UiTPAS’en, pashouders, loyalty schemes, mailings,
retributiemechanismen en hardware kunnen beheren.
- Naast de open REST API 4 , ontwikkelt CultuurNet Vlaanderen ook Drupal modules
zodat lokale spelers aan een zeer lage ontwikkelingskost een website voor eindgebruikers
kunnen opzetten, of een toepassing kunnen integreren in hun bestaande site zodat
pashouders er hun puntensaldo en voordelen kunnen consulteren.
- Het gebruik van near field technologie (NFC) om gebruikers te identificeren en hun
fysieke aanwezigheid vast te stellen op vrijetijdsactiviteiten.

3

UiTiD is een persoonlijke account die toegang geeft tot je UiTPASprofiel en tot tal van sites (bv.
UiTinVlaanderen.be) en applicaties (bv. Geen weekend zonder Vlieg) en dat ook gebruikt kan worden om
aanbevelingen te krijgen voor UiTtips op maat.

4

een Application Programming Interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een
computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de
vorm van bibliotheken). Dit wordt gebruikt voor het communiceren van de verschillende applicaties
die gebruikt worden binnen het UiTPASsysteem: UiTdatabank,UiTID, www.uitpas.be en
beheer.uitpas.be.
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-Het gebruik van een NoSQL database (MongoDB) 5 waar de check-ins van pashouders,
samen met andere eventdata worden bewaard.
- Ontwikkeling en gebruik van een javaFX applicatie op een raspberry PI platform als
standalone check-in device 6 . Een NFC lezer, een 4,3 inch videoscherm uit de
automobielindustrie en een wifi/3g module worden geconnecteerd aan de raspberry PI.
Eindgebruikers kunnen zo autonoom punten sparen en real-time feedback krijgen over het
resultaat van hun spaaractie. De keuze voor raspberry PI, een goedkope single processor
computer, is belangrijk met het oog op de uitrol naar de rest van Vlaanderen.
- Ontwikkeling en gebruik van verschillende NFC enabled smartphones en een android
applicatie als bemand check-in toestel 7. Organisaties gebruiken de applicatie om op een
snelle manier gebruikers punten te laten sparen, voordelen te laten ruilen en het
kansentarief toe te kennen. De lowcost smartphone laat ook kleinere verenigingen of
aanbieders die op locatie werken toe om in te tekenen op UiTPAS zonder dat dit hun
werking belemmert. De applicatie is vooral populair bij spelers uit de sport- en jeugdsector.
- Het platform kan tenslotte ingezet worden tijdens grote evenementen of festivals. Door
het gebruik van NFC-polsbandjes of andere NFC-tags kan je zicht krijgen op de
demografie van de bezoekers of kan je in realtime volgen waar bezoekers zijn. Ook voting
applicaties of andere use cases worden zo mogelijk.
Gebruiksvriendelijkheid en performantie
De toepassing voor beheerders (aanbieders) werd gescreend op gebruiksvriendelijkheid
door middel van een usability test. Er is bovendien permanent een (telefonische en online)
helpdesk bereikbaar voor de aanbieders. Ondanks de aandacht voor de support van het
systeem, zien we dat de performantie tijdens het proefproject niet optimaal was. Bij uitrol
naar Vlaanderen is blijvende aandacht voor technische verbeteringen én monitoring
noodzakelijk. Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat de scanapparatuur op zo veel
mogelijk plaatsen beschikbaar is en dat de lokale medewerkers die de balies van deze
locaties bedienen een grondige opleiding over het gebruik van het systeem ontvangen.
CultuurNet Vlaanderen voorziet hiertoe train-the-trainer-sessies, verbeterde handleidingen
en 2nd-line support.
Organisaties

360

Aantal registratiepunten
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5

MongoDB is één van de leidende opensource document-georiënteerde, niet-relationele
databases. Motivaite voor het gebruik van deze innovatieve technologie ligt in het kunnen opslaan
van grote hoeveelheden data.
6
Dit is een zogenaamde spaarzuil waar pashouders - zonder hulp van derden - een UiTpunt
kunnen sparen tijdens activiteiten..
7
Dit is een toestel dat bediend wordt door een aanbieder en waar pashouders een UiTpunt kunnen
sparen tijdens evenementen.
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EID/NFC USB lezer

21

Check in device

26

Draagbare kit

3

NFC USB lezer

13

Smartphone

42

tabel: overzicht beschikbare hardware in de pilootregio

1.5 Overzicht van de belangrijkste mijlpalen
2010
24-12 Oplevering projectplan inclusief business model

2011
31-05 Vlaamse Vrijetijdspas op ronde tafel vrijetijdsparticipatie mensen in
armoede van Demos en Fonds Vrijetijdsparticipatie (Kaaitheater, Brussel)
30-06 Parallelsessies Vlaamse vrijetijdspas op Cultuurforum 2020 (C-mine, Genk)
13-07 > 16-08 Engagementsverklaring bestuur pilootgemeenten Aalst, Haaltert,
Erpe-Mere en Lede
Zomer Verdere uitvoering van het projectplan geactiveerd, volgend op de
goedkeuring van de gevraagde budgetten door de Vlaamse regering

2012
27-01 De Kansenpas wordt vervangen door de UiTPAS, maar is enkel beschikbaar
voor mensen in armoede (MIA) en behoudt zijn traditionele manier van werken
02-04 Start communicatietraject met 220 lokale partners
23-04 Systeem/hardware installeren bij partners (UiTPAS zichtbaar in HELA) &
persmoment met demo i.a.v. minister Schauvliege
14-05 > 04-07 Nulmeting vrijetijdsparticipatie bij inwoners stad Aalst onder
begeleiding van de Universiteit Gent en voortbouwend op de methodiek zoals
gebruikt voor de Vlaamse Participatiesurvey (2004 en 2009).
15-05 oplevering eerste UiTPASgids met overzicht van alle deelnemende organisatoren
01-06 UiTPAS demonstratie op Cultuurforum 2020 (de Warande, Turnhout)
04-06 Lancering van UiTPAS in cultuurcentrum De Werf, Aalst
01-07 > 31-01-2013 Participatieonderzoek rond deelname aan vrije tijd bij mensen
in armoede op basis van actieve interviews (in totaal 72 gezinnen).
05-07 Start aanwezigheid UiTPAS promotieteam met
UiTPASbalie op lokale evenementen
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13-09 Oplevering van het UiTPAS Demo-filmpje voor de algemene pashouder en
pashouder met kansentarief
10-10 UiTPAS wordt gedemonstreerd aan de leden van het UiTnetwerk tijdens
het UiTforum
14-11 Kennismakend Werkbezoek van de werkgroep toeleiding aan de pilootregio
19-11 Start samenwerking UiTPAS met project Mobikansen van Mobiel 21 vzw
02-12 Testproject jeugdhuis: UiTPAS vervangt lidkaart jeugdhuis Leeuwerik (Lede)

2013
07-01 Testproject school: Alle leerlingen Stella Matutinacollege (Lede) ontvangen
UiTPAS
28-01 Startvergadering Raamafficheproject met verenigingen op Wijk Rechteroever
Januari Integratie UiTPAS-info in de gemeentelijke infokanalen
Start overdracht van enkele operationele taken aan stad Aalst
oplevering nieuwe spaarzuilen op basis van Raspberry Pi-technologie (RPI 1.0):
stabieler platform en centraal beheer en monitoring van de software
20-02 Oplevering verbeterde applicatie voor de smartphone-toepassing met
snelle check-in-functie voor het sparen van punten
mei > oktober Focusgroepen UiTPAS
01-06 Viering UiTPAS 1 jaar met eerste SMS-actie naar mensen in armoede
15-06 Start tipsblaadje met interessante activiteiten en UiTPASaanbiedingen voor
mensen in armoede
17-6 Oplevering en verspreiding van de fotohandleiding over de UiTPAS als
instrument bij het toeleidingsgesprek bij mensen in armoede
20-06 Brussel tekent in voor Brusselse Vrijetijdspas, Paspartoe. De lancering
hiervan is gepland voor 6 januari 2014
23-08 > 25-08 Testcase UiTPAS op openlucht straattheaterfestival van Stad Aalst (Cirk!
2013)
23-09 > 11-11 Vervolgbevraging nulmeting Aalst: grootschalige bevraging bij 9.000
respondenten over onder meer de deelname aan het vrijetijdsaanbod, motieven en
drempels, communicatievoorkeuren en tevredenheid; voortbouwend op de
nulmeting die in 2012 werd uitgevoerd. Methodologisch aansluitend bij de
beproefde methodiek van de Vlaamse participatiesurvey (longitudinaal onderzoek
in opdracht van de Vlaamse overheid, uitgevoerd door het steunpunt
beleidsrelevant onderzoek).
15-10 6 nieuwe scholen stappen in het UiTPASproject: Instituut Sint-Vincentius a
Paolo Gijzegem (Aalst), basisschool Faluintjes (Aalst), Lyceum (Aalst), basisschool
De Zilverberk (Haaltert), Koninklijk Atheneum (Aalst), DvM Humaniora (Aalst).
Bijna 3.000 leerlingen zullen zo vanop de schoolbanken kennismaken met de
UiTPAS.
23-10 UiTPAS overschrijdt de kaap van 10.000 gebruikers
05-11 Het 60.000ste UiTpunt werd gespaard in de bibliotheek van Lede
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07-11 Opening foto-expo Er Op UiT over de drempels tot participatie voor mensen
in armoede via opgedane ervaringen tijdens dialoogmoment De Courageusen en
Sociaal-Artistiek Fotoproject
13-11 Formele beslissing schepencollege Haaltert voor verderzetting UiTPAS in
2014. De andere schepencolleges hebben principiële goedkeuring te kennen
gegeven, de beslissing wordt tijdens de volgende weken geformaliseerd
18-11 Test met eerste Taxi-cheques om mensen thuis af te zetten tegen
kansentarief of in ruil voor punten na een groepsuitstap via Vierdewereldgroep
Mensen voor Mensen.
21-11 Kennisdelingsevenement voor UiTPASaanbieders
01-12 Oproep voor vrijwilligers Minder Mobiele Centrale in het gemeentelijk
informatieblad van Haaltert. Hier kunnen mensen in armoede beroep doen om
heen en terug naar UiTPAS-activiteiten te raken.

2. Het gebruik van de UiTPAS, een jaar na lancering
2.1 Aanhoudende stijging aantal pashouders, check-ins en opgenomen
voordelen
Stijgend aantal pashouders
Op 31 oktober 2013 waren er 10.721 pashouders. Hiervan waren 3.801 personen
geregistreerd met het kansentarief. Dit is 35% van het totaal aantal pashouders. Ter
vergelijking: per 31 augustus 2012 was 70% houder van een UiTPAS tegen kansentarief.

Het relatief grote aandeel pashouders aan kansentarief - vooral in Aalst - mag niet
verbazen gezien de historiek van 15 jaar kansenpas. Deze kansenpas werd al in januari
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2012 vervangen door de UiTPAS tegen kansentarief. De algemene UiTPAS werd in juni
2012 gelanceerd en is voor het brede publiek in de regio nog een relatief nieuw verhaal,
waardoor de bekendheid en de graad van adoptie nog moeten groeien. We zien wel
duidelijk dat deze verhouding blijft evolueren naar een balans die strookt met de werkelijke
verhouding tussen inwoners met een inkomen boven/onder de armoederisicodrempel, wat
voor Vlaanderen geschat wordt op 10% van het totaal aantal burgers. Lede, waar 17% van
de pashouders recht heeft op kansentarief, leunt het dichtst aan bij deze schatting.
Stijgend aantal check-ins

Op 31 oktober 2013 waren 59.618 check-ins. Dit betekent dat er op dat moment bijna
60.000 keer een UiTpunt gespaard werd tijdens een voor UiTPAS toegankelijke activiteit.
Het totaal aantal check-ins tijdens het eerste jaar van het proefproject werd verzameld
door 5.727 individuele UiTPAS’ers. Wekelijks werden er over de gehele periode
gemiddeld 839 UiTpunten gespaard, door gemiddeld 554 individuele UiTPAS’ers. Voor de
laatste twee maanden (september - oktober) stijgen deze waarden tot een gemiddelde van
1.104 check-ins per week door 834 individuele pashouders.

In bovenstaande grafieken zien we dat 53% van de pashouders hun UiTPAS op 31
oktober gebruikten tijdens een activiteit. Dat is een daling van 5% tegenover september dit
jaar. Oorzaak is de daling in absolute cijfers (9%) van het gebruik van de UiTPAS bij
16

gewone pashouders door de massale registratie van nieuwe pashouders tijdens de maand
oktober.
Bij de pashouders zonder kansentarief is een groot deel leerlingen van enkele scholen in
de pilootregio. Zowel het Stella Matutinacollege (Lede), het Sint-Vincenctiusinstituut
(Aalst), DvM Humaniora (Aalst), het Koninklijk Lyceum (Aalst), Basisschool De Zilverberk
(Haaltert) als basisschool Faluintjes (Aalst) zorgden ervoor dat hun leerlingen een UiTPAS
konden ontvangen. In totaal gaat het om een 3.200-tal leerlingen. De registratie hiervan
gebeurde grotendeels tijdens de maand oktober, wat de periode om de leerlingen te
activeren tot actief pasgebruik te kort maakt om representatieve cijfers te kunnen
genereren die het succes van dit initiatief zouden kunnen meten.
Mensen in armoede (MIA’s) gebruiken hun UiTPAS doorgaans minder om check-ins te
doen (oftewel om UiTpunten te sparen) dan andere pashouders. De oorzaak ligt in het feit
dat mensen in armoede hun UiTPAS al hadden aangevraagd voor de lancering van de
UiTPAS en niet altijd een mondelinge toelichting gekregen hebben over het checkinproces. Bovendien spreken veel van deze pashouders geen Nederlands. Daarnaast
vragen mensen in armoede hun UiTPAS vooral aan voor hun kinderen in functie van
schooluitstappen, waarvoor geen punten gespaard kunnen worden. (Bij aanvraag hiervan
heeft het hele gezin automatisch recht op een UiTPAS tegen kansentarief.) Niettemin zien
we bij deze doelgroep een lichte stijging in het gebruik van de UiTPAS, waarbij 50% de
UiTPAS al gebruikt heeft voor een check-in.

12
Stijgend aantal omruilingen
Op 31 oktober 2013 werden in totaal 2.969 welkomstvoordelen opgenomen door 2.474
UiTPAS’ers. 23% van de pashouders heeft dus minstens van één welkomstvoordeel
genoten. Er werden 12 verschillende types van welkomstvoordelen opgehaald.
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In totaal 15.417 UiTpunten werden omgeruild, goed voor 2.727 omruilvoordelen door
1.253 UiTPAS’ers of 12% van het totaal aantal pashouders. 26% van het totaal aantal
gespaarde punten, werd op die manier ook effectief omgeruild. Het actief omruilen van
punten gaat in stijgende lijn : zo werden in 2013 al zes keer meer voordelen opgehaald als
in 2012. Er werden 106 verschillende omruilvoordelen opgenomen, aangeboden door de
lokale UiTPASpartners.
De aangeboden voordelen worden in samenwerking met zowel lokale als bovenlokale
partners bepaald. De UiTPAS tegen kansentarief wordt aanvaard door 13 bovenlokale
partnerorganisaties en 360 lokale verenigingen en organisaties. In totaal zijn er 373
UiTPASpartners.

2.2 Leeftijdsverdeling UiTPAS’ers is representatief met aandeel
jongeren als uitschieter

De leeftijdsverdeling bij UiTPAShouders vertoont in het algemeen een gelijkaardig patroon
als de leeftijdsverdeling van de totale bevolking per gemeente. Opvallend is dat het aantal
10- tot 19-jarigen in elke gemeente meer vertegenwoordigd is bij het aantal
UiTPASgebruikers dan bij de totale bevolking. De redenen hiervoor zijn tweeërlei.
Enerzijds noteren we een relatief groot aandeel UiTPAS’ers met kansenstatuut in deze
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leeftijdsgroep, anderzijds zorgde de samenwerking met een aantal scholen 8 voor een
sterke stijging van het aantal UiTPAS’ers in deze leeftijdscategorie. Zowel bij de
pashouders met recht op kansentarief als bij de gewone pashouders bedraagt het aandeel
van -18-jarigen hierdoor bijna 50% van het totaal aantal pashouders.

Het grote aandeel van jongeren zorgt voor een groot groeipotentieel van de UiTPAS in de
toekomst en biedt opportuniteiten om meer in te zetten op het stimuleren van
vrijetijdsparticipatie bij deze doelgroep. Er worden introductiemomenten georganiseerd
voor scholen en er komen tips-rapporten op maat van jongeren, die verdeeld worden via
de deelnemende scholen. Daarnaast wordt er bij het selecteren van de voordelen en de
aanwezigheid op evenementen, rekening gehouden met deze doelgroep.
Het aantal 20 - 29-jarigen is dan weer lager dan het percentage bij de lokale bevolking.
Ook het aantal 60-plussers met een UiTPAS is lager dan het aandeel 60-plussers bij de
totale bevolking. Vrijetijdsparticipatie daalt met de leeftijd, zeker vanaf de leeftijd van 75
jaar. Bovendien participeert slechts de helft van het aantal 60-plussers aan cultuur, minder
dan de cultuurparticipatie van de totale bevolking. 9 Dit uit zich dus ook in het lagere aantal
UiTPAS’ers ouder dan 60.

8

Het Stella Matutina College (Lede), Sint Vincentius College (Aalst), Instituut Sint-Vincentius a
Paolo Gijzegem (Aalst), basisschool Faluintjes (Aalst), Lyceum (Aalst), basisschool De Zilverberk
(Haaltert), Koninklijk Atheneum (Aalst) en DvM Humaniora (Aalst) voorzien een UiTPAS voor hun
leerlingen. Bijna 3.000 leerlingen zullen zo vanop de schoolbanken kennismaken met de UiTPAS..
9
Bron: Verté, D., De Mette, T., De Pauw, W. e.a.(2010). Klaar? Actie!. Over ouderen en
cultuurparticipatie. Brugge: Vanden Broele.
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2.3 Pashouder participeert over de gemeentegrenzen heen, met
gemeentelijke infrastructuur als populairste spaarplaats

11
64% van het totaal aantal check-ins gebeurde in Aalst. In Erpe-Mere, Haaltert en Lede
werd respectievelijk 5%, 7% en 19% van het aantal punten gespaard. 5% van de checkins gebeurde tijdens evenementen die niet op locatie van de pilootgemeentes
geregistreerd werden.
73% van alle check-ins op andere locaties gebeurde tijdens een (gratis) activiteit waar
CultuurNet Vlaanderen aanwezig was met een promotionele stand. Door de grotere
visibiliteit van UiTPAS worden er ook telkens meer punten gespaard. Verder is een deel
van de check-ins gebeurd tijdens groepsuitstappen van Vierdewereldgroep Mensen voor
Mensen en de Welzijnsschakels.
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De populairste plaatsen om een UiTpunt te sparen zijn de stedelijke of gemeentelijke
instellingen. Een belangrijke plaats om punten te sparen is voor elke gemeente de
openbare bibliotheek. Ook het zwembad (of de sportdienst met gemeentelijke sporthal in
de kleinere gemeentes) en het cultuurcentrum spelen een grote rol in het gebruik van de
UiTPAS. Dit zijn ook de locaties waar de meeste punten omgeruild worden.

14
De meeste punten worden gespaard in de eigen gemeente. Toch is er een significant deel
van de pashouders dat deelneemt aan activiteiten in een andere pilootgemeente: 18% van
het totaal aantal check-ins gebeurde op een andere locatie dan de woonplaats van de
pashouder. Dat is een stijging van 6% tegenover begin dit jaar. Aalst is de grootste
ontvanger van intergemeentelijke bezoekers, Haaltert de kleinste. Voor inwoners van de
andere pilootgemeentes is Haaltert ook het minst vlot bereikbaar.
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Pashouders uit de randgemeenten sparen opmerkelijk meer punten buiten hun gemeente,
dan pashouders die in de stad wonen. 48% van het totaal aantal gespaarde UiTpunten
door inwoners van Erpe-Mere gebeurde niet in de eigen gemeente, voor Haaltert en Lede
is dat respectievelijk 38 en 24%. Daartegenover staat dat slechts 1% van alle check-ins
door inwoners uit Aalst buiten de stad gebeurd zijn. 10

2.4 Het gebruik van de UiTPAS tegen kansentarief stijgt
2.4.1 Het aantal pashouders steeg in 2012 én 2013
Op dit moment zijn er 3.801 mensen met een UiTPAS aan kansentarief in de pilootregio.
Onder hen deden 2.848 (t.o.v. 2.622 op 31/10/2012) al een (her)aanvraag in 2013. Dit is
een stijging halfweg het jaar van 8,6%. In 2013 waren er 1.001 mensen die voor het eerst
een UiTPAS met kansentarief aanvroegen. 953 mensen beschikten in 2012 over een
UiTPAS met kansentarief, maar brachten in 2013 nog geen financiële documenten binnen
voor een heraanvraag.

10

Hier werd enkel het intergemeentelijk verkeer tussen Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede
bekeken. Check-ins van inwoners uit andere randgemeentes, zoals Wichelen of Herzele werden
niet meegerekend. Bemerk dat mensen een UiTPAS kunnen verkrijgen als ze inwoner zijn van de
betrokken gemeenten, maar ook als ze er werken of ingeschreven zijn op een school. Ook
medewerkers van de gemeentediensten die niet op het grondgebied wonen, kunnen een UiTPAS
aanschaffen.
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Eind oktober 2011 2.378
Eind oktober 2012 2.622
Eind oktober 2013 2.848
Om juist te vergelijken nemen we de status van het aantal actieve uitpashouders op 31/10
van dat jaar. We zien op dat moment een stijging van 10% tussen 2011 en 2012. In 2013
zien we een voorlopige groei van 8,6% (van 2.622 tot 2.848).
Deze stijging wordt opgetekend in een regio met een kansenpaswerking die al meer dan
15 jaar bestaat en waarvan de grootste groeifase voorbij leek. Deze stelling wordt ook
gevalideerd met de OMNIO-cijfers, waarvan de criteria minder streng zijn dan de huidige
kansentarief-criteria.. Met meer dan 2.500 UiTPAS’en met kansentarief op +/- 13 000
OMNIO’s in de regio bereiken we een penetratiegraad bij de doelgroep die sowieso al
hoger is dan 20%.

2.4.2 De participatiegraad van mensen in armoede bedraagt 50%
In totaal zijn er 13.222 punten gespaard door 1.907 mensen in armoede, goed voor 22%
van het totaal aantal gespaarde UiTpunten. Belangrijk om hierbij mee te nemen is dat
mensen in armoede geen punt kunnen sparen op het moment dat ze hun UiTPAS
ontvangen, terwijl dit aan de verkooppunten meestal gebeurt op het moment dat men
direct participeert. Ook valt te noteren dat 953 mensen die hun UiTPAS nog niet
verlengden in 2013, geen punten meer konden sparen (omdat de UiTPAS tegen
kansentarief tot de heraanvraag geblokkeerd wordt). In totaal gebruikte 50% van het
aantal pashouders aan kansentarief minstens 1 keer de UiTPAS op een activiteit. (Het is

23

niet mogelijk om dit aantal te vergelijken met de periode voor de introductie van de
UiTPAS omdat het participatiegedrag toen nog niet op niveau van de gebruiker werd
geregistreerd.)
De 13.222 punten werden gespaard bij 83 verschillende organisatoren. De populairste
spaarplaatsen zijn de cinema (2.666 UiTpunten), Hoofdbibliotheek Aalst (1.476
UiTpunten) en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen van Aalst (1.470 UiTpunten).

Aalst
1.512 mensen in armoede gebruikten hun UiTPAS om 10.330 punten te sparen. Dit gaat
om 48% van de pashouders. Ook hier moeten we in rekening brengen dat 820 mensen
hun pas nog niet verlengden en sinds 31/1/2013 dus niet meer kunnen participeren met
hun UiTPAS tot ze verlengd hebben of omschakelden naar een algemene UiTPAS.
Erpe-Mere
152 mensen in armoede gebruikten hun UiTPAS om 1.285 punten te sparen. Dit gaat om
77% van de pashouders. Deze hoge participatiecijfers zijn toe te schrijven aan een erg
actieve welzijnsschakel in Erpe-Mere. Ook hier moeten we in rekening brengen dat 47
mensen hun pas nog niet verlengden en sinds 31/1/2013 dus niet meer kunnen
participeren met hun UiTPAS tot ze verlengd hebben of omschakelden naar een
algemene UiTPAS.
Haaltert
128 mensen in armoede gebruikten hun UiTPAS om 628 punten te sparen. Dit gaat om
51% van de pashouders. Ook hier moeten we in rekening brengen dat 66 mensen hun
pas nog niet verlengden en sinds 31/1/2013 dus niet meer kunnen participeren met hun
UiTPAS tot ze verlengd hebben of omschakelden naar een algemene UiTPAS.
Lede
115 mensen in armoede gebruikten hun UiTPAS om 976 punten te sparen. Dit gaat om
51% van de pashouders. Ook hier moeten we in rekening brengen dat 20 mensen hun
pas nog niet verlengden en sinds 31/1/2013 dus niet meer kunnen participeren met hun
UiTPAS tot ze verlengd hebben of omschakelden naar een algemene UiTPAS.

2.4.3 Er werden in 2013 meer kansentarieven toegekend aan meer mensen
Er werden 7.309 retributies geregistreerd voor 1.814 mensen in armoede. Daarvan waren
er 3.136 deelnames door jongeren/kinderen die in totaal aan 821 verschillende
schooluitstappen van 46 scholen hebben deelgenomen en 5.173 andere deelnames door
mensen in armoede, met een totaal van 151 verschillende activiteiten van 62 organisaties
in
de
vrije
tijd.
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●
●

In de eerste 8 maanden werden 3.466 kansentarieven toegekend voor 1.122
verschillende mensen.
In de volgende 8 maanden werden 4.324 kansentarieven toegekend voor 1.398
verschillende mensen.

De toplocaties zijn cinema Aalst (2.441),
Welzijnsschakel Ommekeer Erpe-Mere (280).

stedelijk

zwembad

Aalst

(337)

en

2.4.4 Toegankelijke welkomstvoordelen worden vlot opgenomen door
mensen in armoede
Aantal welkomstvoordelen: 2.957 waarvan 1.047 voor mensen in armoede.
De meest populaire welkomstvoordelen zijn de popcorn in de cinema (707 tov 237 voor
niet-armen) en de zwembeurt voor 1 euro (315 tov 430 voor niet-armen). Andere
welkomstvoordelen worden minder opgenomen door mensen in armoede omdat ze vaak
vooral een rol hebben als een incentive om een pas te kopen (wandelkaarten, leeslampje
in de bibliotheek, …).
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2.4.5 Mensen in armoede ruilen gericht en voordelen op maat lijken
succesvol
Aantal omruilvoordelen: 2.727 omruilvoordelen waarvan 630 door mensen in
armoede.
In totaal ruilden 1.254 gebruikers punten, waarvan 927 niet-armen en 327 mensen in
armoede. De meest populaire omruilvoordelen zijn zwemmen voor 1 euro (186 t.o.v. 621
door niet-armen), Verrassingsvoordeel op Nieuwjaarsfeest Vierdewereldgroep Mensen
voor Mensen (70 verzilveringen), Gratis film voor 1 jaar UiTPAS (52 t.o.v. 148 voor nietarmen) en een ambiance stick op Schlagerparade en Cirk (40 t.o.v. 38 voor niet-armen),
…
Er waren ook enkele specifieke omruilvoordelen voor mensen in armoede met wisselend
succes. De kooksessie voor Week van de Smaak ging door in samenwerking met de
welzijnsschakels en bereikte 25 mensen (waarvan 17 met een UiTPAS tegen
kansentarief) Ook het verrassingsvoordeel op het Nieuwjaarsfeest van Mensen in
armoede werkte als kennismaker met het omruilen (70 omruilingen door mensen in
armoede). Naast de film was er ook animo voor een boottocht als verjaardagsactiviteit van
UiTPAS (eind juni): niet minder dan 20 van de 55 verzilveringen waren mensen in
armoede. Tenslotte genoten enkele mensen in armoede ook van enkele stuntvoordelen
zoals weekendjes of vip-arrangementen. De ParkiesBus was ondanks de toegankelijkheid
en ruime communicatie geen succes. Tenslotte merken we dat mensen in armoede ook
zelf hun punten willen doneren aan een solidariteitsfonds dat voorziet in extra
mobiliteitskansen voor mensen in armoede.
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