
De 5 vrijetijdszorgorganisaties 
Vrijetijdstrajectbegeleiding in provincie Antwerpen 



 De erkende vrijetijdszorgorganisaties 

 Wat doen we? 

 Hoe gaan we aan de slag? 

 Casus 

 Wat kost het? 

 Vrijetijdszorgorganisaties provincie Antwerpen 

 Info per organisatie 

 

Overzicht 



 Erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap) 

 De vrijetijdszorgorganisaties hebben een eigen 
aanbod voor mensen met een handicap  

 We begeleiden hen in een traject naar het reguliere 
en/of specifieke vrijetijdscircuit 

De erkende vrijetijdszorgorganisaties 



 Mensen ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte 
vrijetijdsbesteding op maat 
 

 Voor wie: 

 Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking – of 
een vermoeden van – die: 

 op zoek zijn naar een vrijetijdsbesteding 

 zelfstandig wonen of thuis wonen of deeltijds gebruik maken van 
residentiële hulpverlening 

 

Wat doen we? 



 Wie kan ons contacteren? 
 gezins- of familielid, vriend 

 professionele begeleiders 

 de persoon zelf 

 

 Wat zoeken we voor jou? 
 verenigingen (sociocultureel, cursussen, jeugdwerk, 

creatief/artistiek atelier, sportclubs, vakantiereizen, …) 

 inclusief waar kan, aangepast waar nodig 

 

Wat doen we? 



 Ondersteuning van zowel de aanvrager alsook de aanbieder 
van vrijetijdsbesteding  

 op elkaar afstemmen 

 

Wat doen we? 



 Neem contact met ons op 

 Kennismakingsgesprek  met vraagverduidelijking 

 Leggen van contacten met clubs/verenigingen 

 Eerste afspraak maken (een coach begeleidt indien 
nodig)  

 Niet de juiste keuze?  We zetten onze zoektocht 
verder! 

 

Hoe gaan we aan de slag? 



Mark (10 jaar) heeft autisme en is bang om deel te nemen aan 
groepsactiviteiten. Hij houdt echter zielsveel van zwemmen. 

De trajectbegeleider begeleidt Mark in samenspraak met de ouders 
naar een zwemclub in de buurt. Eerst wordt de club gecontacteerd. 

De club staat open voor Mark maar zit nog met vragen m.b.t. de 
eigenheden van Mark (bijvoorbeeld lichte dwangneurose en 
bijhorende handelingen). 

Bij een kennismakingsbezoek leert Mark zo laagdrempelig mogelijk 
kennismaken met de andere leden van de club. 

De trajectbegeleider blijft bereikbaar indien er zich achteraf nog 
problemen voordoen. 

 

Casus 



 Gratis 

 KVG, SVGK en VFG vragen wel om lid te worden 
(tarieven op te vragen bij partners) 

Wat kost dit? 



 In provincie Antwerpen zijn er 5 door het VAPH 
erkende vrijetijdszorgorganisaties 

 KVG Vrije tijd Antwerpen-Mechelen 

 Ludentia vzw 

 Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen 

 VFG provincie Antwerpen vzw 

 Voluit vzw 

 

Vrijetijdszorgorganisaties provincie 
Antwerpen 



 Iedere werking heeft een eigen aanbod  

 Wat: 
 Vakanties – kampen - gezinsvakanties 

 Daguitstappen 

 Sportwerkingen 

 Speelpleinen 

 Jongerenwerkingen 

 Ontmoetingsmomenten 

 Cursussen 

 … 

 

Vrijetijdszorgorganisaties provincie 
Antwerpen 



 KVG vrije tijd Anwerpen-Mechelen 
 Stenenbrug 96 

 2140 Borgerhout 
 03 235 85 57 
 vrijetijd.antwerpen@kvg.be 
 
 Ludentia vzw  

 De Mortel 39B 

 2930 Brasschaat 
 03 653 59 97 
 ludentia@olo.be 
 

 VFG provincie Antwerpen vzw  
 Sint-Bernardsesteenweg 200 

 2020 Antwerpen 
 03 285 43 11 
 antwerpen@vfg.be 

 
 Voluit vzw 

 Terlindenhofstraat 150 bus 2 
 2170 Merksem 

 03 647 02 88 
 info@voluitvzw.be 
  

 SVGK - Steunpunt Vrijetijd 
Gehandicapten Kempen  

 Korte Begijnenstraat 18  

 2300 Turnhout  
 014 40 33 61 
 svgk@acw.be 

 

Vrijetijdszorgorganisaties provincie 
Antwerpen 



 

Bedankt voor uw aandacht. 

 

Zijn er nog vragen? 




