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VFG als socio-culturele organisatie

VFG is een erkende en gesubsidieerde socio-culturele vereniging. Een socialistische vereniging, die gedragen wordt 
door de dagelijkse inzet van honderden vrijwilligers. We richten ons naar mensen met een handicap en hun omge-
ving en naar mensen met een chronische ziekte en hun omgeving, verder staan open voor iedereen die interesse 
heeft in de thema’s waar we rond werken.

Momenteel focussen we ons op volgende thema’s:

• inkomen en armoede;

• toegankelijkheid en mobiliteit;

• gezondheid en algemeen welzijn.

Onze missie

De samenleving op een positieve manier beïnvloeden, ondersteunen én veranderen is waar VFG voor gaat. Zo 
krijgt iedereen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken en deze ook te realiseren. Uitgangspunten zijn hierbij 
steeds gelijkwaardigheid, gelijke kansen, solidariteit en zelfstandigheid.

VFG wil mensen versterken en kansen geven om te groeien, elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, een 
zinvolle tijdsbesteding te hebben en mee te bouwen aan een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig is.

We vinden het belangrijk om mensen lokaal samen te brengen in een gezellige en vertrouwde omgeving. We 
werken hiervoor een creatief en toegankelijk activiteitenaanbod uit. Samen met onze vrijwilligers en afdelingen 
zetten we ons in om de maatschappij te sensibiliseren en te informeren.
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Pijlers VFG

Verenigen, investeren in ontmoetingen en vrije tijd

Binnen VFG hebben we meer dan 140 plaatselijke afdelingen. Zowel de provinciale secretariaten als de afdelingen 
organiseren dagactiviteiten, reizen en ontmoetingsmomenten. Hier kan je:

• mensen ontmoeten

• ervaringen uitwisselen

• informatie inwinnen

• deelnemen aan activiteiten

• gezellig samen zijn

• ...

Je kan de activiteitenagenda raadplegen op onze website www.vfg.be.

Belangen verdedigen en actie voeren waar nodig

Samen met onze vrijwilligers drukken we een stempel op het lokaal, federaal en Europees beleid en werken zo aan 
een samenleving waar iedereen in meetelt.

Onze vrijwilligers ondernemen ook actie in hun gemeenten. Ze helpen mensen op weg om oplossingen te vinden 
voor wat moeilijk gaat en vragen aandacht voor personen met een handicap.

Soms is praten onvoldoende, dan staan we op de barricades en komen we op straat!

Informeren en doorverwijzen

VFG geeft informatie over leven met een handicap; onze medewerkers staan klaar om de meest diverse vragen te 
beantwoorden rond tegemoetkomingen, fiscale voordelen, adviesraden, kinderbijslag, rond tegemoetkomingen, 
fiscale voordelen, adviesraden, kinderbijslag, … 
Dit doen we via ons tijdschrift Dialoog, onze nieuwsbrieven, de website, sociale media en persoonlijk contact. Er 
worden informatieve sessies op maat georganiseerd en we geven vorming rond diverse thema’s.

Indien VFG je niet verder kan helpen zullen we je gericht doorverwijzen naar diensten en/of organisaties die dit 
wel kunnen.
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Het vrijetijdsproject binnen VFG

Sinds 1976 organiseert VFG vrijetijdsactiviteiten voor personen met een handicap. Vooral de laatste jaren be-
steden we steeds meer aandacht aan het uitwerken van inclusieve vrijetijdsbesteding. Intussen zijn we hierin 
gespecialiseerd.

Enerzijds organiseren we vrijetijdstrajectbegeleiding voor personen die hulp en begeleiding wensen bij het vinden 
van een leuke vrijetijdsbesteding. Anderzijds ondersteunen we reguliere organisaties die hun aanbod openstellen 
en inclusief willen werken.

Wanneer we een trajectbegeleiding starten, beginnen we steeds met een kennismakingsgesprek. We leren je beter 
kennen en gaan op zoek naar jouw behoeftes. We gaan na wat je vraag is, wat je graag wil doen, wat je kwaliteiten 
zijn. Op basis van deze vragen gaan we samen met jou op zoek naar een vereniging of club die hieraan tegemoet-
komt. Soms kan het best spannend zijn, een nieuwe hobby beginnen of naar een nieuwe club gaan. Misschien 
weet je niet goed wat je eigenlijk wil doen of is het al lang geleden dat je iets nieuws deed.
Wat je vragen of bezorgdheden ook zijn, wees gerust! Steeds proberen we vanuit een samenwerking met jou en 
de vereniging alle vragen te beantwoorden en bezorgdheden weg te nemen.

Van één zaak mag je zeker zijn: wij beloven ons uiterste best te doen om een antwoord te vinden op je vragen en 
iedereen tevreden te stellen. Je kan steeds op ons rekenen!

We begeleiden en ondersteunen ook verenigingen en clubs. We staan klaar om al hun vragen te beantwoorden en 
bieden vormingen aan voor vrijwilligers, begeleiders, lesgevers, bestuursleden, ... Samen zoeken we welke eventu-
ele aanpassingen nodig zijn en stellen we een haalbaar plan op.

Graag benadrukken we dat we binnen VFG streven naar inclusieve vrijetijdsbesteding maar eveneens een doel-
groepspecifiek aanbod blijven bieden. Zo willen we alle mogelijkheden en kansen bieden waarbinnen ieder zijn 
eigen keuze bepaalt.
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Een voorbeeld 
uit Limburg

Vlak voor de zomer kregen we telefoon van een thuisbegeleidster uit Heusden- Zolder. Ze was op zoek naar 
een geschikte kinderopvang gedurende de zomermaanden en vroeg VFG om advies. Het gaat over Thomas, 
een 12 jarige jongen met een verstandelijke handicap. De moeder van Thomas werkt de hele zomer en 
zocht een leuke opvang voor haar zoontje. Tijdens het huisbezoek merkten we al snel dat Thomas een zeer 
lieve open jongen is, dat hij nood heeft aan ruimte, maar zeker ook aan structuur en duidelijkheid.

We contacteerden het reguliere speelplein uit de buurt en vroegen of kinderen met een handicap ook 
welkom waren. De animatoren van het speelplein reageerden positief, maar uitten ook hun bezorgdheid. Ze 
hadden namelijk geen animatoren met ervaring rond kinderen met een handicap in hun ploeg. Ze vroegen 
zich dan ook af of ze Thomas of andere kinderen met een handicap wel een leuke zomer konden bezorgen?

Ons voorstel om een algemene vorming rond handicap en inclusie op het speelplein te organiseren werd 
enthousiast onthaald. Na de vorming zagen we de grootste bezorgdheden bij de animatoren verdwijnen 
en werd er een ondersteuningstraject opgesteld. Een medewerker van VFG Limburg ging wekelijks naar het 
speelplein om te horen en te zien hoe het verliep met Thomas. De animatoren deden schitterend werk en 
met hun vragen konden ze steeds terecht bij onze medewerker.

Wij kennen alvast de eerste kandidaat die zich volgend jaar opnieuw zal inschrijven op het speelplein: Thomas!



Trajectbegeleiding, 
hoe werkt dat?
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Verloop trajectbegeleiding

FASE 1: Kennismaking en vraagverduidelijking

Elk traject start met een kennismaking. Hier wordt VFG en de vrijetijdstrajectbegeleiding voorgesteld. Jij en je 
trajectbegeleider leren elkaar beter kennen en je vraag wordt verduidelijkt.

Hiervoor zijn één of meerdere gesprekken nodig, er wordt onder meer gesproken over:

• welke activiteiten je graag doet;

• waar je dit graag wil doen;

• waar je ambities liggen;

• wat je mogelijkheden en beperkingen zijn;

• welke ondersteuning je nodig hebt.

Wanneer alles duidelijk is stellen we samen een plan op.

FASE 2: Uitvoering

Het plan wordt uitgevoerd. Samen met je trajectbegeleider ga je op zoek naar geschikte verenigingen en leg je 
contacten. Je vraag wordt besproken en de eerste informatie wordt uitgewisseld. Indien gewenst en/of nodig 
wordt er een kennismakingsmoment voorzien met de vereniging.

Hier start ook onze begeleiding voor de vereniging waar jij interesse voor toont. Tijdens een bezoek aan de ver-
eniging of club bekijken we welke aanpassingen nodig zijn en hoe we het voor beide partijen zo aangenaam en 
haalbaar mogelijk houden. Verder spreken we ook over de deelnameprijs en de mogelijkheden voor je eventuele 
begeleider.

Het is aangeraden om tijdens deze periode eens rustig rond te kijken, te proberen en te zien of de vereniging of 
club je ligt. We beëindigen deze fase wanneer jij en de vereniging klaar zijn om goed voorbereid te starten met je 
nieuwe vrijetijdsbesteding. 
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FASE 3: Opvolging en ondersteuning

Van zodra je goed en wel bent gestart gaan we over naar de opvolgings- en ondersteuningsfase. We bekijken of 
alles goed loopt en waar eventueel nog bijsturing of meer hulp nodig is.

Tijdens deze fase wordt onder meer bekeken of:

• de activiteit je bevalt;

• de locatie geschikt is;

• de nodige begeleiding aanwezig is;

• iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt;

• iedereen zich goed voelt bij de situatie.

FASE 4: Evaluatie en afronding

Wanneer alles vlot verloopt en er geen extra bijsturing meer nodig is wordt de begeleiding afgerond. Je zet vanaf 
dan zelfstandig of met ondersteuning van je omgeving de activiteit verder.

Dit wil echter niet zeggen dat we vragen en zorgen nadien niet meer behandelen. Indien nodig of gewenst kan je 
steeds terug contact opnemen met je trajectbegeleider.

Extra

We benadrukken dat het op voorhand zeer moeilijk vast te leggen is uit hoeveel contacten de traject-
begeleiding zal bestaan. De duur van de begeleiding is vooraf moeilijk te bepalen. Dit is steeds afhankelijk 
van de vraag en andere beïnvloedende factoren.

Ook de manier van communiceren en exacte stappen kunnen individueel sterk verschillen.



11

Nanou is een jonge meid met een spierziekte. Omdat ze nu al enige tijd zegt dat ze graag acrogym zou 
doen neemt haar moeder contact met ons op. Ze wil graag weten wat de mogelijkheden zijn in hun buurt. 
Nanou weet dat het misschien wel wat te moeilijk zal zijn voor haar, maar toch wil ze het zelf eens uitpro-
beren. Al is het maar dat ze eens kunnen gaan kijken hoe er getraind wordt.

We spreken af om samen een training bij te wonen. Nanou is bij aankomst heel enthousiast, maar gaan-
deweg geeft ze toe dat dit voor haar te hoog gegrepen is. Ze beseft dat het met haar zwakke spieren niet 
mogelijk is om al de oefeningen te doen.

Na een gesprek met de trainster geeft ze zelf aan dat ze misschien beter gaat turnen. Dit kan ze doen op 
haar eigen tempo en indien nodig kunnen oefeningen worden aangepast.

We spreken af dat Nanou binnen twee maanden naar het turnfeest komt zodat ze kennis kan maken met 
de anderen en eens kan kijken wat haar te wachten staat.

Momenteel wacht Nanou vol ongeduld op het turnfeest en wij hopen van harte haar daar volgend jaar zelf 
te mogen zien schitteren!

Een voorbeeld 
uit Antwerpen



Even terug kwam Tasha bij ons langs. Een hele enthousiaste jongedame met de droom om animator in het 
jeugdwerk te worden. Ze had schrik dat dit niet mogelijk was met haar handicap. Tasha heeft een auditieve 
handicap. Ze hoort niets, maar kan perfect liplezen en ook haar spraak is zeer goed.

We brachten haar in contact met jeugdwerkorganisatie Joetz. Zij waren zeer enthousiast om Tasha op te 
nemen in hun volgende cursus. Na de cursus mocht Tasha stage lopen bij het speelplein van Sint-Niklaas en 
behaalde ze met glans haar attest voor animator.

Ze bleef nog een hele zomer actief op het speelplein maar besloot op het einde dat ze niet zou terugkeren. 
Ondanks de vriendelijke ontvangst en alle plezier dat ze had beleefd had ze het gevoel dat haar handicap 
haar te veel beperkte bij dit werk. Gezien de grootte van de groep en de bijhorende drukte kon ze niet 
altijd even goed volgen en was ze op het einde van de dag steeds zeer vermoeid. De hoeveelheid prikkels 
waren haar wat te veel. Een slecht gevoel heeft ze hier zeker niet bij, Tasha kijkt met grote glimlach terug 
naar deze periode en is zeer trots op haar prestatie.

Intussen stuurde Tasha haar droom bij en organiseert ze regelmatig knutselactiviteiten voor enkele kindjes 
uit haar straat.

Mo is een zeer positieve en opgewekte man met een visuele handicap. Hij zocht een leuke vrijetijdsin-
vulling en dacht hierbij aan sporten en contacten met lotgenoten. Op het moment van onze kennismaking 
zat hij vaak alleen thuis en verveelde hij zich.

Na wat opzoekwerk deden we Mo enkele voorstellen. Torbal, een balsport voor personen met een visuele 
handicap, sprak hem direct aan. We organiseerden dan ook een proefles.

Deze was een schot in de roos. In de club vond hij zowel zijn sportieve uitdaging als zijn contacten. Mo is 
ondertussen een vast lid van de club. Zijn team kan iedere week rekenen op zijn sportieve aanwezigheid, 
en na de training is er tijd voor een leuke babbel…met het bijhorende pintje!

Voorbeelden uit  
Oost-Vlaanderen
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Inclusieve vrijetijdsbesteding,
maak van jouw deelname een succes!
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Algemene tips:

1. Weet dat de drempel om aan iets nieuws te beginnen bij iedereen hoog ligt.

2. Soms is het leuk om samen met iemand anders aan iets nieuws te beginnen. Zo ben je zeker niet alleen en 
hou je misschien wel langer vol.

3. Er zijn meer gelijkenissen dan verschillen tussen jou en de andere deelnemers. De activiteit waar je voor 
kiest is een gemeenschappelijke interesse, vergeet dit niet!

4. Laat de dingen op je afkomen en koester niet te veel verwachtingen. Gun jezelf tijd om rustig aan iets 
nieuws te wennen, iets te leren kennen. Niet alles kan van bij de start leuk en tof zijn!

5. Het is je recht dat er aanpassingen gebeuren aan bijvoorbeeld de infrastructuur. Waardeer dit en aanvaard 
ook dat niet alle aanpassingen mogelijk zijn; sommige vragen wat meer tijd. Zoek ook mee naar alterna-
tieven wanneer nodige aanpassingen een grote kostprijs met zich meebrengen.

6. Het kan zijn dat de activiteit die je graag wou doen tegenvalt. Geef dit op tijd aan en ga op zoek naar iets 
anders. Ga eens langs op een opendeurdag, zo maak je kennis met andere mogelijkheden die je misschien 
beter liggen.

7. Assistentiehonden zijn wettelijk overal toegelaten. Hou er echter rekening mee dat sommige mensen bang 
zijn voor honden. Informeer hier eerst naar en toon begrip.

8. Probeer eventuele transportproblemen te regelen via vrienden of kennissen. Na een tijd kunnen andere 
deelnemers dit misschien overnemen.

9. Communiceer eerlijk en open. Laat anderen weten dat ze met hun vragen bij jou terecht kunnen. Jij kent je 
mogelijkheden en beperkingen beter dan wie ook en vaak ken jij ook de oplossingen.

10. Vraag niet steeds aan dezelfde bereidwillige persoon om je te helpen. Stel ook regelmatig de vraag of het 
niet teveel wordt. Probeer je vragen te spreiden over verschillende personen.



Johan is een jongeman met autisme en een licht verstandelijke handicap die vorig jaar bij VFG Limburg 
terechtkwam.

Zijn ouders vertelden dat hij er enorm van geniet om met kleuren te werken, daarom waren ze dan ook 
op zoek naar een schildervereniging. Een geschikte vereniging vinden waar Johan met zijn mogelijkhe-
den en beperkingen terechtkon was echter niet eenvoudig. Door zijn autisme heeft Johan het moeilijk 
om te functioneren in een grote groep, met de verwerking van prikkels, om gepast te reageren op zijn 
omgeving, …

Zo startte onze zoektocht naar een vereniging waar Johan zijn talent verder kon ontwikkelen. Na enige 
tijd kwamen we in contact met een lesgever die wekelijks schilderles geeft aan een kleine groep mensen. 
We hebben onze vraag, alsook de mogelijkheden en beperkingen van Johan, voorgelegd aan de lesgever. 
Deze stond direct open om Johan op te nemen in zijn groep. Hij had eerder al gewerkt met personen 
met een handicap, maar autisme was nieuw voor hem. Om de lesgever ten volle te ondersteunen bun-
delden we enkele specifieke tips die hem konden helpen om met Johan aan de slag te gaan.

Tijden de eerste lessen werd Johan vergezeld door een medewerker van VFG. Dit om zowel hem als de 
lesgever doorheen het proces te begeleiden.

Nu, enkele maanden later, kunnen we met zekerheid spreken over een geslaagd traject. Johan is ondertus-
sen een echte kunstenaar en geniet elke donderdagavond van een schilderles op maat.

Een voorbeeld 
uit Limburg
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Vaak gestelde vragen

1. Voor wie is trajectbegeleiding?

We kunnen iedereen helpen met een (vermoeden van) handicap die zelfstandig woont, thuiswonend is of 
deeltijds gebruik maakt van residentiële hulpverlening.

2. Hoeveel kost trajectbegeleiding ?

Niets, we vragen enkel om lid te worden van VFG. Ons lidgeld bedraagt 12 euro per jaar.

3. Moet ik altijd naar jullie komen?

Neen, we kunnen tot bij jou komen, maar je bent ook welkom bij ons. We spreken dit steeds individueel af.

4. Kan ik van jullie een lijst krijgen met alle clubs in mijn omgeving?

Dit is niet onze manier van werken. We proberen jou eerst beter te leren kennen en nadien zoeken we naar 
dingen die je echt graag doet en goed kan. Van daaruit gaan we samen op zoek naar een geschikte club of 
organisatie in jouw buurt.

5. Gaan jullie mee naar de club?

De eerste keer of keren gaan we mee naar de vrijetijdsorganisatie. Dit spreken we met jou af, naargelang wat jij 
nodig vindt. Het is niet de bedoeling dat we elke week meegaan. Als dit nodig is, kunnen we samen een vrijwil-
liger zoeken die je kan vergezellen.

6. Wat doen we?

Kennismakingsgesprek, informatie opzoeken en doorgeven, meegaan bij de eerste kennismaking indien ge-
wenst, verdere opvolging, aanpak mogelijke problemen, ondersteuning club, …

7. Wat doen we niet?

We zijn geen datingcafé. We gaan niet elke week mee naar je activiteit. We zijn geen chauffeur.
We helpen je bij het invullen van je vrije tijd, niet je volledige week.

8. Wanneer ronden we een traject af?

Dit doen we als we van jou gehoord hebben dat alles goed verloopt. Eens een club gevonden wordt nemen we 
nog enkele keren contact op om te horen of alles goed gaat. Als dit het geval is, spreken we af om het traject 
af te ronden.

Je kan achteraf wel nog steeds bij ons terecht mocht er zich toch een probleem voordoen of als je nog iets nieuws 
wilt doen. Als we horen dat het toch niet goed verloopt, dan volgen we het traject terug intensiever op.
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Een voorbeeld 
uit Antwerpen

Pjotr is een man met een licht verstandelijke handicap die bij ons terechtkwam via zijn begeleidster van 
de dienst zelfstandig wonen. 

Al snel gaf hij aan in zijn vrije tijd iets te willen doen met dieren. Zijn oorspronkelijke idee was om op een 
veeboerderij te gaan helpen met het verzorgen van de dieren. Tijdens het eerste gesprek werd duidelijk 
dat de mogelijkheid voor een taak bij de groendienst of een kinderboerderij al was onderzocht, dit 
echter zonder resultaten. De begeleidster van Pjotr kreeg steeds te horen dat er al veel mensen op de 
wachtlijsten stonden en er dus geen plaats was.

Vandaar de vraag aan ons, of wij Pjotr konden helpen. We spraken af dat we zouden zoeken naar een 
boerderij in Antwerpen en zouden horen wat nog mogelijk was. Pjotr toonde eveneens interesse voor 
het verzorgen van de reeën in de parken, dit werd mee onderzocht. 

Al snel werden we doorverwezen naar de kinderboerderij van Deurne, daar kon men nog wel een vrijwil-
liger gebruiken! Enig minpunt; ze zochten vooral iemand om toezicht houden tijdens de openingsuren, 
niet voor het onderhoud van de dieren. Gelukkig vond Pjotr dit het proberen waard!

Na een kennismakingsgesprek mocht Pjotr enkele malen op proef komen. Tijdens deze proefperiode 
werd er vastgesteld dat Pjotr vrij kordaat en streng reageerde als bezoekers iets verkeerds deden. De  
kinderboerderij is echter een familieplaats, er moest dan ook iets aan zijn manier van reageren veranderd 
worden.

Pjotr werd hierop gewezen en samen bekeken we hoe hij dan best wel zou reageren. Met zijn begeleid-
ster is Pjotr hier op gaan oefenen en enkele weken later kregen we te horen dat er duidelijke, positieve 
veranderingen waren!

Zowel de kinderboerderij als Pjotr waren nu zeer tevreden. Sindsdien werkt Pjotr elke zondag op de 
boerderij en intussen mag hij ook assisteren bij het verzorgen van de dieren.

Een voorbeeld 
uit Antwerpen


