
Personen met een beperking

Fiche experten organisaties

Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en 

onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te 

maken krijgt, vooruit te helpen in het leven. Zo willen ze het sociaal 

isolement doorbreken, deelname in de samenleving vergroten en personen 

met ADHD de kansen geven die zij verdienen.

centrum zitstil

De Stroom is een vrijetijds- en vormingsdienst voor 

mensen met een beperking.

 

Ze bieden ondersteuning door een ruim aanbod activiteiten aan te bieden. Mensen met 

een beperking, hebben net als iedereen, recht om te kiezen hoe ze hun vrije tijd op een 

kwaliteitsvolle en zinvolle manier invullen. Naast het zelf aanbieden van activiteiten en 

reizen staan we ook open voor ideeën van deze personen zelf.

de stroom vzw

Downsyndroom Vlaanderen is een vrijwilligersvereniging van 

ouders. Ze zetten zich – graag en gedreven –  in voor kinderen en 

volwassenen met downsyndroom, hun familie en iedereen die met 

hen begaan is. 

Downsyndroom Vlaanderen geeft ondersteuning, advies en informatie rond alle 

aspecten van leven met downsyndroom.

downsyndroom vlaanderen

Dyade vzw is een dynamische vrijwilligersorganisatie in 

de regio Middenkust die allerhande activiteiten organiseert 

voor alle kinderen, jongeren en jeugdige volwassenen met een beperking. De aandacht 

gaat vooral naar zij die een beperkte toegang hebben tot het reguliere vrijetijdsaanbod. 

dyade vzw

http://www.zitstil.be
http://www.destroom.be
http://www.downsyndroom.eu/de-vereniging
http://www.dyadevzw.be
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Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en 

vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder geven ze graag mee kleur aan je 

leven.

kompas  vzw

KVG

De KVG-groep is een organisatie van en voor personen met een 

beperking. Ze streven naar kwaliteit van bestaan en naar een 

inclusieve samenleving waaraan personen met een handicap 

evenwaardig deelnemen. 

Gezin en Handicap gaat voluit voor 

gezinnen die met een handicap te maken 

krijgen. Als hun aanspreekpunt, voorlichter 

en voorvechter.

Met heldere informatie, vormingen en publicaties reiken ze ouders, brussen en fa-

milies krachtige handvaten aan. Ze luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen 

door naar wie hen verder kan helpen. En we geven hen een stem bij beleidsmakers, 

onderzoekscommissies en adviesorganen.

gezin & handicap vzw

Licht en Liefde wil expertise opbouwen op het vlak 

van kwaliteitsvol leven met een visuele handicap. 

Ze willen die expertise actueel houden en toekomstgericht 

ontwikkelen.

licht en liefde

VOC Opstap wil in de regio Midden-West-Vlaanderen 

op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan alle 

mensen die daar nood aan hebben. 

Ze zoeken actief naar innovatieve manieren om de kwaliteit van leven (vrije tijd) 

van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in al zijn dimensies te verbeteren of 

behouden. 

opstap vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) 

beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, 

ongeacht leeftijd of aard van de beperking. 

Oranje heeft expertise in : reizen, dagbesteding, vrije tijd, 

wonen, spelen, ondersteuning op maat,... En geeft vorming 

over vele thema’s. 

oranje vzw

http://www.vzwkompas.be
http://www.kvg.be
http://www.gezinenhandicap.be
http://www.blindenzorglichtenliefde.be
http://www.vocopstap.be
http://www.oranje.be
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Westhoek Vrijetijd Anders – of WVA – is een 

vrijetijdszorgorganisatie. Dit wil zeggen dat wij activiteiten 

organiseren voor personen met een beperking. Hun werkingsgebied is 

de Westhoek.

wva vzw

Vlaamse Vereniging Autisme brengt mensen 

met autisme, hun ouders, familie en sociaal 

netwerk samen. 

VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun 

omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend 

met hun specifieke noden.

Vlaamse Vereniging Autisme 

Vijftact is een samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die 

streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een 

handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

vijftact

Stan ondersteunt personen en gezinnen die leven met 

een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke 

handicap. 

 

Wij delen expertise. En brengen onze leden samen om ervaringen te delen. Samen streven 

we naar een samenleving waar er plaats is voor iedereen. er is ook specifiek een groep voor 

regio zuid-oost-vlaanderen : Onze groep is er voor Oudenaarde, Ronse en groene omstreken en 

onderhoudt een goede samenwerking met andere verenigingen uit de streek. Wij organiseren 

regelmatig kwalitatieve informatieve activiteiten en boeiende infoavonden.

trefpunt stan

http://www.wvavzw.be
http://www.autismevlaanderen.be
http://www.vijftact.be
http://www.trefpuntstan.be


inclusie
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konekt

Personen met een beperking worden onbewust uitgesloten. Ze 

krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de 

maatschappij. 

Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Konekt voor gaat. Via vorming, 

trajecten, dans en sensibilisering versterken ze personen met een 

beperking en hun netwerk. En zetten ze de samenleving in beweging.

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt  

Groep INTRO werk van persoonlijke groei. 

Een inclusieve samenleving is hierbij ons doel. Ze doen dit via 

tewerkstelling, vorming, coaching en advies.

groep intro

Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun 

mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving 

betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en dus comfortabel te maken 

voor iedereen. Dat doen ze samen met professionelen, gebruikers en 

beleidsmakers.

inter

Ouders voor Inclusie is ontstaan in 2001 en is een vereniging 

van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met 

een beperking die kiezen voor inclusie.

Ouders van kinderen en jongeren met een beperking kunnen terecht bij Steunpunt voor Inclusie 

voor advies, een korte coaching of een gesprek bij de vereniging.

Ouders voor inclusie / steunpunt 
voor inclusie

Demos is een team nomadische kenniswerkers. Ze volgen 

maatschappelijke ontwikkelingen die de cultuur-, jeugdwerk- 

en sportsector vormgeven en werken aan gelijkheid en 

participatie. 

Demos staat voor cultuur, jeugdwerk en sport die aansturen op maatschappelijke 

veranderingen en bouwen aan een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

demos

http://www.konekt.be
http://www.groepintro.be
http://www.inter.vlaanderen
http://www.oudersvoorinclusie.be
http://www.oudersvoorinclusie.be 
http://www.demos.be 


jeugdwerk
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Jeugdwerk Voor Allen is een unieke netwerkorganisatie in 

Vlaanderen, met een link naar het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.

Samen met de partners willen ze dat kinderen en jongeren met een beperking 

en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen 

deelnemen aan het jeugdwerk.

jeugdwerk voor allen

VDS, of Vlaamse Dienst Speelpleinwerking,  ondersteunt lokale speelpleinen. Ze 

geeft advies ter plaatse, maakt een analyse van je speelplein en stapt actief mee in 

een procesbegeleiding op maat. De VDS zet spelen en speelpleinwerk in de kijker bij 

verschillende overheden en media.

vds

De ambrassade is expertisecentrum voor alles wat te maken 

heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid. Een 

ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in 

Vlaanderen en Brussel.

 De ambrassade is de coördinator voor jeugdinformatie in Vlaanderen: de schakelorganisatie 

tussen het jeugdwerk, andere beleidsdomeinen die impact hebben op kinderen en jongeren 

(onderwijs, welzijn, werk, onderwijs, …) , en beleidsmakers. De katalysator achter de Vlaamse 

Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, 

jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. 

de ambrassade

JOMBA organiseert vakanties voor kinderen en JOngeren 
Met Bijzondere Aandacht. Dat zijn jongeren met een fysieke of 

verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblemen, maar ook jongeren 

die net dat beetje extra aandacht nodig hebben.

jomba (kazou)

http://www.jwva.be
http://www.jwva.be 
http://www.speelplein.net
http://www.ambrassade.be
http://www.kazou.be/jomba
http://www.kazou.be/jomba 
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www.klj.be

koepelorganisaties jeugdbewegingen

• my maps

• vaph wegwijzer

• jeugdmaps.be

doorverwijzing

Jeugdmaps is een tool om jeugdwerkinfrastructuur en speel- en jeugdruimte in jouw gemeente 

in GIS-data te gieten. Zodat ook informatie over jeugdlokalen, jeugdhuizen, speelterreinen en 

skateterreinen makkelijker meegenomen kan worden als er ruimtelijke beslissingen genomen 

worden in of over je gemeente. 

www.scoutsengidsenvlaanderen.be

www.chiro.bewww.ksa.be

www.kerknet.be www.fosopenscouting.be

http://www.klj.be 
http://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RFTBeRrPP870YUitPwXcf0SoXeEFSoHT&ll=50.840049366104154%2C4.03693117253988&z=17
http://www.isis.vaph.be/wegwijzer/pvb?initialView=true&geavanceerd=false 
http://www.jeugdmaps.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
http://www.chiro.be 
http://www.ksa.be 
http://www.kerknet.be
https://fosopenscouting.be/nl

