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Intro



UiTPAS in 
Vlaanderen

• 98 steden en gemeenten in 
Vlaanderen

• 2023: richting 130 steden en 
gemeenten

• 3200 UiTPASorganisatoren



UiTPAS 
Zuidwest

+ Wielsbeke



UiT de praktijk

Chiro Nele Zwevegem

• Leidsters Jana en Griet

• UiTPASverantwoordelijke Veerle





Wat is de UiTPAS?

• Tool tot meer en betere vrijetijdsparticipatie

• Punten sparen

• Punten omruilen

• Korting via kansentarief

• Promotool



UiTPAS Zuidwest

• Start in de regio in 2015

• 2022: +- 53 000 pashouders

• 16 500 pashouders met recht op 
UiTPASkorting

• 425 UiTPASorganisaties

• 230 UiTPASverenigingen



Punten sparen
1 deelname = 1 punt

Uitzondering op inschrijvingen voor een jaarwerking

25 punten voor een werkjaar



Punten 
sparen



Punten ruilen

• Punten kunnen omgeruild worden in heel Vlaanderen!

• Omruilvoordelen te vinden via www.uitpas.be

• Doen, gadget of eten/drinken

• Gratis of korting

• Tijdelijk of permanent

http://www.uitpas.be/








UiTPASkorting 
met 
kansentarief

• 20 – 40 – 40 regeling

• Deelnemer: 20% deelnameprijs

• Stad/gemeente: 40% deelnameprijs

• Organisatie: derft 40% deelnameprijs

• ENKEL STEDEN/GEMEENTEN IN ZUIDWEST!

• Onkostennota per kwartaal



Gerichte 
communicatie

• Heel wat opgeslagen data

• Kan ingezet worden via UiTPASmail

• Activiteiten worden opgepikt via 
diverse kanalen

• UiTPASlogo’s, picto’s en foto’s gratis te 
gebruiken







Verwachtingen 
UiTPASorganisatie

• Activiteiten in UiTdatabank 
invoeren; verschijnen op UiT 
in Vlaanderen

• Kansentarieven toekennen 
op iedere activiteit

• ≠ geldslagen

• Mogelijkheid voorzien tot 
punten sparen



Extra’s

• Omruilvoordelen 
aanbieden

• Promoten UiTPAS

• Gebruik maken van 
UiTPAS promomateriaal



Inzetten op 
alle vier pijlers

• Juiste balans is noodzakelijk!

• Punten sparen

• Punten omruilen

• Korting via kansentarief

• Communicatietool



Start to 
UiTPAS!



Start to UiTPAS

• Procedure
• Contact opnemen met lokale 

UiTPASverantwoordelijke via 
uitpas@jegemeente.be

• Ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst

• Ondertekenen verklaring op eer

• Technische voorbereiding

• Aan de slag!

mailto:uitpas@jegemeente.be




Tot slot

Kiezen voor UiTPAS:

• Mensen in armoede over financiële en psychologische drempel 
trekken

• Deelnemers belonen via punten sparen en omruilvoordelen

• Bereiken van een breder publiek

• Onderstrepen van de visie op meer en betere vrije tijd voor 
iedereen!



Bedankt voor jullie aandacht!

www.uitinzuidwest.be

UiTPAS Zuidwest

@uitpaszuidwest

uitpas@zuidwest.be

Meer info?

Bedankt voor uw aandacht!

http://www.uitinzuidwest.be/
mailto:Jonathan@zuidwest.be


Zijn er nog vragen?


