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Vrije tijd en vakantie toegankelijk maken voor 

iedereen, dat is het motto van deze organisaties.   

Iedereen Verdient Vakantie 

Reizen is voor iedereen. Al heeft de ene persoon 

meer noden en behoeften dan de andere. Een 

onbekommerde vakantie heb je pas als je niet 

meer hoeft te piekeren over de prijs, 

hulpmiddelen, assistentie, zorg. Voor veel 

mensen is dat nog altijd de reden waarom ze niet 

of nauwelijks van vakantie kunnen genieten.  

Ook wie een beperkt budget heeft, kan dankzij 

een sterke korting terecht bij meer dan 600 

toeristische partners.  

 Ontdek het ruime aanbod op  

www.iedereenverdientvakantie.be  

Rap op Stap  

Rap op Stap is een laagdrempelig 

reisbemiddelingskantoor voor personen met een 

beperkt budget. Rap op Stap werkt zonder 

lidmaatschap en dus kan iedereen vrijblijvend bij 

hen terecht.  

Een Rap-op-Stapkantoor biedt zowel vakanties en 

daguitstappen aan als sport- en cultuur-

activiteiten. De medewerkers helpen met het 

samenstellen van een budget en het uitzoeken 

van geschikt vervoer. Zo maken ze een 

vrijetijdsbeleving voor iedereen mee mogelijk.  

 Ontdek meer op 

www.iedereenverdientvakantie.be/rap-op-stap-1  

UiTPAS 

UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma dat 

vrijetijdsparticipatie stimuleert door personen te 

belonen via een puntenspaarsysteem. Door deel 

te nemen aan UiTPAS-activiteiten spaart een 

pashouder punten die omgeruild kunnen worden 

voor voordelen.  

De UiTPAS besteedt extra aandacht aan personen 

die in armoede leven. Zij krijgen bovenop de 

spaar- en ruilkansen een structurele korting van 

minstens 75% op het vrijetijdsaanbod dat het 

UiTPAS-label draagt. Zo kunnen ze op een 

betaalbare manier deelnemen aan het reguliere 

vrijetijdsaanbod.  

 Ontdek zelf hoe jouw gemeente een UiTPAS-

partner kan worden op www.publiq.be/UiTPAS   

 

VRIJUIT  

VRIJUIT (onderdeel van Dēmos vzw) 

onderhandelt kortingen van cultuur-, jeugd- en 

sportevenementen in Brussel en Vlaanderen. 

Personen met een beperkt inkomen kunnen met 

een reductie van 80% van deze evenementen 

genieten. Ook biedt VRIJUIT tussenkomsten in de 

kosten voor vervoer en gegidste rondleidingen. 

VRIJUIT is een ledenorganisatie. Sociale welzijns-

organisaties kunnen kosteloos lid worden, op 

voorwaarde dat hun organisatie voor minimaal 

50% mensen met een beperkt inkomen bereikt. 

Zij reserveren namens mensen met een beperkt 

inkomen tickets en andere voordelen bij VRIJUIT.  

 Ontdek het aanbod op www.vrijuit.nu 

 

Deze factsheet werd geschreven 

in samenwerking met het 
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