
Inclusie in de 20_ Organisaties in een notendop  

Op weg naar inclusie is samenwerking vaak een sleutel. Hieronder staan 

alfabetisch een aantal organisaties die we spraken in aanloop naar de 

Dialoogdag.  Ze hebben ervaring rond inclusief werken, een aanbod, 

bruikbare tools of andere inspiratie. Het kan de start van een netwerk zijn, 

een eerste stap naar verbinding tussen vraag en aanbod,… en het 

openbreken van regulier (is toch maar gewoon) naar open en inclusief – 

een verrijking voor alle betrokkenen. Deze lijst is beperkt, kijk vooral 

lokaal verder.  

 

Autisme Leeft 

Autisme Leeft is een vrijwilligersorganisatie die creatieve, sportieve en 

sociale vrijetijds- en ontmoetingsactiviteiten aanbiedt voor kinderen, 

jongeren en (jong)volwassenen met ASS (autisme spectrum stoornis). Ze 

hebben een eigen jeugdwerking en richten een prikkelarm jeugdhuis op. 

 

Blink 

Met de BLINK-werking wil Groep INTRO in Brussel inzetten op een 

inclusief vrijetijdsaanbod voor en door mensen met een beperking. Ze 

versterken jeugdwerk via kadervorming, maken linken tussen vraag een 

aanbod door netwerking en ondersteunen ouders en hun kinderen. Het 

toegankelijke vrijetijdsaanbod van Brussel werd gebundeld in de brochure 

‘Genieten zonder limieten’ en in 'Stappen naar inclusie' vind je een samen 

uitgewerkte visietekst terug. 

Onderdeel van Blink is HandiKNAP 

Een groep ervaringsdeskundigen die zich inzet om kinderen, jongeren en 

begeleiders van Brusselse vrijetijdsorganisaties te sensibiliseren over hun 

handicap. In de eerste plaats met het inleefspel dat ze zelf ontwikkelen. 

Aan de hand van doe-opdrachten ervaar je als deelnemer wat het is om 

met hun handicap te leven. Je gaat daarna met de ervaringsdeskundigen 

in gesprek en sprokkelt zo tips om jouw werking inclusiever te maken! De 

HandiKNAP kerngroep biedt ondersteuning op maat en zet het thema 

inclusie graag in de kijker. 

BOAS 

BOAS (Belgian Organization for Adapted Swimming) is een sociale 

onderneming die via het zwemmen de levenskwaliteit van mensen met 

een beperking optimaliseert en zo een steentje wil bijdragen aan 

een correcte beeldvorming. 

 

https://www.autismeleeft.be/
https://www.groepintro.be/nl/vrijetijd/blink-brussel/
https://www.groepintro.be/_library/_files/VGC_GENIETENZONDERLIMIETEN_web.pdf
https://www.groepintro.be/_library/_files/BLINK_VISIETEKST_Stappen_naar_INCLUSIE.pdf
https://www.boasvzw.be/


Circus zonder handen  

Omdat we geloven in het nut van zinvolle vrijetijdsbesteding voor 

iedereen, maken we de participatie aan het circusaanbod dat we 

organiseren ook effectief mogelijk voor iedereen. Hierdoor zijn we in staat 

iedereen in Brussel met zijn eigen talent en achtergrond te verbinden en 

te laten groeien. 

Circus Zonder Handen is een sociale en inclusieve werking. In dialoog met 

deelnemers en een breed netwerk aan professionele partners ontwikkelen 

we een drempelvrij beleid. Een beleid waarvan wijkgericht werken, 

communiceren op maat, toegankelijkheid en een gediversifieerd 

prijzenbeleid de hoekstenen zijn. 

We verdiepen #Ifeelgood in de lessen, met doelen per leeftijd 

#vertrouwen #plezier #trots #community #mad skills. 

De Ark 

De Ark is een internationale organisatie waar mensen met en zonder een 

verstandelijke beperking het leven delen met elkaar. Ze hebben 3 

gemeenschappen in Vlaanderen: Moerkerke-Brugge, Gent en Antwerpen. 

De visie van de Ark zet in op zelfstandigheid in keuzes maken. Door hun 

werking met studenten en andere vrijwilligers is er een netwerk dat een 

spontane vrijetijdsbeleving mee mogelijk maakt.  

Zie ook https://www.jint.be/verhalen/europees-vrijwilligerswerk-tijdens-

corona 

 

Dito 

Dito (voorheen VFG) is een vereniging van en voor personen met een 

handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, 

sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid. Dito verrast 

je graag met een veelzijdig vrijetijdsaanbod en met innovatieve projecten 

zoals De Voorleesbende, Garsons Uniek, Filoe, Inktvis en Speak up! 

De projecten zetten in op zowel ervaringsgericht leren als sensibilisering. 

 

G-Sport Vlaanderen  

G-sport Vlaanderen vzw realiseert drempelverlaging voor personen met 

een beperking en inspireert hen om te gaan sporten en bewegen. 

 

De Genereuzen 

De Genereuzen van Hart voor Handicap brengen mensen met én zonder 

https://www.circuszonderhanden.be/
https://www.arkgent.be/
https://www.jint.be/verhalen/europees-vrijwilligerswerk-tijdens-corona
https://www.jint.be/verhalen/europees-vrijwilligerswerk-tijdens-corona
https://www.ditovzw.be/
http://www.gsportvlaanderen.be/
https://www.degenereuzen.be/


handicap samen. Zo wordt samen leven, wonen en werken de gewoonste 

zaak ter wereld. Bekijk hier het filmpje. 

Kijk ook naar Circuit sortie, een site die mensen matcht op basis van de 

plek waar ze heen willen. 

 

Inclusie Ambassade 

Een sociaal-culturele organisatie die voluit streeft naar een inclusieve 

maatschappij. 

Het vroegere Vijftact. De organisatie veranderde van naam en laat nu, 

samen met haar partnerorganisaties, haar stem én die van mensen die 

hun beperking als een handicap ervaren nog meer horen via tal van acties 

en activiteiten. 

De partners zijn: 

Centrum zitStil, Sig, sterkmakers in autisme, Gezin en Handicap 

 

Zie ook https://iedereeneenlabel.be/project/ 

https://www.inclusieambassade.be/acties/burgemeesters-voor-iedereen 

 

JES  

JES is er in de eerste plaats voor kinderen en jongeren uit de 

stad tussen 6 en 35 jaar. Onze medewerkers werken met jongeren in en 

rond Antwerpen, Brussel en Gent.  

De doelgroepen die we bereiken vallen niet eenduidig te omschrijven. In 

dat opzicht weerspiegelen ze de diversiteit van de stad. Voor jongeren die 

het moeilijk hebben om hun plek op te eisen in de publieke ruimte, op de 

arbeidsmarkt, op school, als vrijwilliger in het jeugdwerk … bieden we 

extra ondersteuning. 

Over vrijwilligers: 

Centraal in ons vrijetijdswerk staat de leefwereld van kinderen en 

jongeren. Ze bepalen zelf wat ze gerealiseerd willen zien en we laten hen 

zelf – meestal als vrijwilliger – participeren in de uitvoering van hun 

plannen. Uiteraard voorzien we dan (leer-) trajecten waarin het 

engagement van jongeren meegroeit met wat ze willen en kunnen 

bijdragen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWxquSt0vlM
https://www.circuitsortie.be/
http://www.inclusieambassade.be/
https://iedereeneenlabel.be/project/
https://www.inclusieambassade.be/acties/burgemeesters-voor-iedereen
https://jes.be/
https://jes.be/?page_id=14114


Jeugdhuis Appelsien   

wil jij ook toffe vrienden, een leuke vriend(in) of een echte soulmate? heb 

je zin in meer avontuur, vakantie of liever persoonlijke counseling? 

Appelsien zet in op jongeren en jongvolwassenen en hun welbevinden. 

JINT   

JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en 

samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.  

JES financiert onder andere projecten van organisaties die met jongeren 

met beperking werken, via bijvoorbeeld uitwisselingen, kampen, 

vrijwilligers en partnerschappen. Ze vertrekken hier vanuit supportive 

approach. 

Ze delen via de website en newsletter onder andere 

• good practices o.a. surfkamp van Joetz, BOAS…  

• interessante internationale trainingen, netwerkmomenten, zoals 
AccessAbility een interessante partner building activity  

Alle informatie over onze subsidiemogelijkheden zijn terug te vinden op:  

• www.erasmusjeugd.be 
• www.europeansolidaritycorps.be  

 

KEI-JONG  

Ondersteunt en versterkt jongeren met een licht tot matig verstandelijke 

beperking tussen 16 en 31 jaar via een open vormingsaanbod, aangepast 

aan hun leefwereld en verstandelijke mogelijkheden. In een krachtige 

leeromgeving, waar leren van en met elkaar centraal staat, dagen we de 

jongeren uit om zichzelf verder te ontplooien en stappen te zetten naar 

meer autonomie in diverse levensdomeinen. 

Kenniscentrum WWZ  

Het project CuSeHa (Cultuursensitieve zorg bij personen met een 

Handicap) is een gezamenlijk project van Dienst Ondersteuningsplan 

Vlaams-Brabant en Brussel vzw (DOP) en het Kenniscentrum Welzijn, 

Wonen, Zorg vzw. De doelstelling van dit project is om Brusselaars op het 

kruispunt van een (vermoeden van) handicap en migratieachtergrond 

beter te bereiken en om de drempels tot zorg te verlagen.  

 

Vzw Kompas  

ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. 

Met Op zwier en Op stap biedt een vrijetijdsaanbod (vakantie en 

uitstappen) voor mensen met een beperking. Met vrijetijdscoaching 

richten ze zich op individuele vragen.  

https://www.appelsien.be/
https://www.jint.be/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jint.be%2Fverhalen%2Finternationalisering-als-brandstof-voor-innovatie&data=04%7C01%7C%7C6327ac43b5ff4aef937008d9fdb44ad7%7C3ee7fff283a14eda91ec278bee007ed3%7C1%7C0%7C637819773077053080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eEPKySMrXCoy5brU4WhweDLnlLY6LGwrzAwWmus%2BG3I%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jint.be%2Fverhalen%2Ftout-va-bien-zwemmen-en-sporten-kan-iedereen&data=04%7C01%7C%7C6327ac43b5ff4aef937008d9fdb44ad7%7C3ee7fff283a14eda91ec278bee007ed3%7C1%7C0%7C637819773077053080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nxNum5jTLw0hR9%2BKc9JZaJK11%2BBD6QYSfDh87HAJtkc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jint.be%2Fkalender%2Faccessability-eu-youth-programmes-enablers-mobility-projects-youth-disabilities&data=04%7C01%7C%7C6327ac43b5ff4aef937008d9fdb44ad7%7C3ee7fff283a14eda91ec278bee007ed3%7C1%7C0%7C637819773077053080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TGSG8lnGLJ6nF0dZI3FBwtik2omwbcUjFd0Fm8ux4nM%3D&reserved=0
http://www.erasmusjeugd.be/
http://www.europeansolidaritycorps.be/
http://www.kei-jong.be/v2/
https://www.kenniscentrumwwz.be/cuseha
https://www.vzwkompas.be/
https://www.vzwkompas.be/wonen
https://www.vzwkompas.be/werken
https://www.vzwkompas.be/vrije-tijd


 

KONEKT  

Konekt gaat radicaal voor een samenleving waarin personen met en 

zonder beperking samen leven, leren en werken. Via vorming, 

sensibilisering en samenwerking met de onderwijs- en arbeidswereld. 

Konekt organiseert praktijkgerichte opleidingen voor schoolverlaters met 

een cognitieve ondersteuningsnood, vormingen voor profs, en begeleiding 

van organisaties. Daarnaast is er ook de Konekt-community, een groep 

ambassadeurs met en zonder beperking. 

O.a. co-begeleider en co-animatoropleidingen en Brake out: een 

leerprogramma van 3 jaar. Samen met leeftijdsgenoten, coaches en 

supporters gaan we op zoek naar talenten en interesses.  

Zie ook dit artikel over jeugdwerk. 

 

Koraal vzw (zie portret filmpje Aline) 

Zet in op inclusieve speelpleinen, zorgt voor reflectie en opvolging 

begeleiding 

Zie ook dit interview. 

Krunsj  

Krunsj biedt kwalitatieve vakanties voor kinderen en jongeren van 5 tot 

18-plus. 

Krunsj maakte enkele jaren geleden bewust de omslag naar een inclusieve 

werking en ijvert ervoor dat meer partners dit doen. 

KVG  

Is een organisatie van en voor mensen met een handicap en hun 

omgeving. De groep van vijf deel-vzw’s streven naar kwaliteit van bestaan 

en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap 

evenwaardig deelnemen. BUDDY brengt mensen met een handicap in 

contact met een buddy (vrijwilliger). Je legt online contact en spreekt met 

elkaar af om er SAMEN op uit te trekken, te sporten, … 

Bij BUDDY hechten we belang aan gelijkwaardige relaties en sociaal 

contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. 

 

Steunpunt voor inclusie en Ouders voor inclusie 

Steunpunt voor Inclusie is een project van Ouders voor Inclusie.  

De medewerkers van het Steunpunt voor Inclusie ondersteunen en 

http://www.konekt.be/
https://konekt.be/nl/brake-out
https://konekt.be/nl/nieuws/jeugdwerk-als-broeikas-voor-een-inclusieve-samenleving
https://www.koraalweb.be/site/
https://www.youtube.com/watch?v=NMBL6tJ6Xkk
https://www.krunsj.be/
https://kvg.be/
https://oudersvoorinclusie.be/


versterken ouders van kinderen met een beperking om hun 

inclusiestraject vorm te geven, op vlak van onderwijs, vrije tijd, werk, 

wonen, … 

Dit doen ze door ouders te informeren, inspiratie te delen uit andere 

inclusietrajecten, ontmoetingskansen te creëren tussen ouders en op 

vraag van ouders mee op zoek te gaan naar concrete oplossingen.  

 

Maaksamentijdvrij.be 

Project van Bataljong, Ambrassade en Opgroeien gericht op het 

samenbrengen van jeugdhulporganisaties, aanbod jeugdwerk/vrije 

tijdsaanbod, en lokale best uren. 5 cases leidden via ontmoetingen tot 

aanbevelingen om drempels te overwinnen, een leidraad voor ethisch 

samenwerken en een toolbox.  

Overlap met mensen met een handicap als het gaat over samenwerking, 

drempels, structuren,… 

 

ONT 

Onze Nieuwe Toekomst is een zelf-advocatenbeweging van voor en door 

mensen met een beperking. Wij komen op voor onze mensenrechten en 

bestrijden het onrecht dat ons vaak wordt aangedaan. We doen dit in 

groep, want samen sta je sterker dan alleen. 

Een zelf-advocaat is iemand met een beperking die opkomt voor zichzelf. 

Als organisatie komen we al 25 jaar op voor onze eigen stem, met de 

ondersteuning van coachen. In die 25 jaar bedachten we creatieve 

manieren om op een toegankelijke manier probleemoplossend te werken 

(Plan P), gaven we advies aan beleid, maakten we communicatie 

toegankelijk voor verschillende overheden en bouwden we een netwerk uit 

van talloze voorzieningen waar we vandaag mee samenwerken. Vanuit 

onze projecten wisselen wij verhalen uit onder zelf-advocaten, om mensen 

met een beperking zo een stem te geven.  

Onze projecten op basis van ervaringsdeskundigheid gaan over relaties en 

seksualiteit, armoede, coaching en ondersteuning, welzijn op het werk, 

vrouwenrechten, toegang tot het hoger onderwijs, wonen voor jonge 

mensen met een beperking en beleidsparticipatie. Over deze onderwerpen 

geven wij workshops en ONTmoetingscafés, steeds gericht op de vraag 

van groepen of organisaties. Je kan ons ook raadplegen als 

ervaringsdeskundigen over toegankelijkheid.  

 

 

https://sites.google.com/view/maak-samen-tijd-vrij/home
https://www.ont.be/


Oranje vzw  

Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar 

iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen 

met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk 

kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. We 

gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de 

samenleving.  

Oranje is werkzaam in Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland en heeft 

ook een vrijetijdspunt. 

 

 

Parantee Psylos  

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking 

volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde 

en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. 

Parantee Psylos vormt binnenkort samen met G-Sport Vlaanderen één 

organisatie. 

 

Participate!  

De vereniging 'Participate!' helpt ouders om het autisme van hun kind 

beter te leren begrijpen. 

Je kan er terecht om weten te leren over autisme, vragen  over de 

opvoeding van jouw kind en hoe je jouw kind in het dagelijkse leven kan 

ondersteunen en anderen informeren zodat jouw kind een plaats in onze 

samenleving. 

Op de website vind je ook verschillende tools terug die communicatie of 

andere ondersteuning bieden. Een van de tools is ‘Kabas’ gericht op 

jongvolwassenen met een onderdeel vrije tijd. 

 

Pasform  

Pasform is een vormingsorganisatie voor personen met een verstandelijke 

beperking, personen met autisme én voor iedereen die personen met een 

beperking ondersteunt. 

Ze ontwikkelden onder meer ook een bordspel ‘Ga je eigen weg’, een 

kookboek en een bundel over inclusie, die ze samen met 

ervaringsdeskundigen opstelden. 

 

 

https://oranje.be/
http://www.vrijetijdspunt.com/
https://www.parantee-psylos.be/?msclkid=c5e7fc5bcf8d11ec8a6485d16f257728
https://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm
https://www.participate-autisme.be/go/nl/ondersteuning-zoeken/kabas.cfm?Kabas_Vrije%2DTijd_5
https://www.pasform.be/home


Troef  

Troef streeft als netwerkorganisatie naar een open samenleving waarin 

personen met een beperking (en hun omgeving) een volwaardig 

vrijetijdsaanbod vinden op basis van hun eigen keuzes. We doen dit via 

belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. 

vzw Autisme Leeft, vzw de regenbOog, vzw De Stroom, vzw Dyade, vzw 

Het Balanske, vzw Oranje, vzw VOC Opstap, vzw Voluntas, vzw WVA, vzw 

Fiola – Yieha 

  

http://www.iedereentroef.be/


vzw Westhoek Vrijetijd Anders  

WVA wil 

• de levenskwaliteit bevorderen van kwetsbare doelgroepen 
(kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) 

beperking en anderen die ondersteuning nodig hebben; 

• vooral op het domein vrije tijd organiseren, begeleiden en 
ondersteunen; 

• via vrijwilligerswerk en burgerschap veel kwalitatieve en diverse 
vrije tijd mogelijk maken; 

• sensibiliseren en vormen van de reguliere omgeving (organisaties, 
verenigingen, lokale besturen, scholen…); 

• aldus meerealiseren van een warme, inclusieve samenleving. 

 

Wisper vzw  

WISPER organiseert artistieke cursussen dans, theater, muziek, fotografie, 

beeldende kunsten en literatuur voor volwassenen vanaf 18 jaar. 

Je kan steeds kiezen voor cursussen op je eigen niveau, van absolute 

beginner tot eigenzinnig gevorderde amateurkunstenaar. Daarnaast 

stampen ze ook voortdurend projecten en samenwerkingen uit de grond. 

 

 

 

 

https://www.wvavzw.be/
https://wisper.be/nl

