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IDENTIFICATIEGEGEVENS 
 
 

Structuur organisatie 
 
 

Officiële naam van de vereniging : 
Werkgroep Vorming en Aktie (WVA) 

 
Wettelijk statuut : 

vzw 
 
Maatschappelijke zetel  

Straat & nr.    :  Rijselstraat 98                                               
Postcode & gemeente  :  8900 IEPER                                     
Telefoonnummer  :  057 21 55 35                                      

 
Werkings-/administratief adres 

Straat & nr.    :  Rijselstraat 98                                        
Postcode & gemeente  :  8900 IEPER                  
Telefoonnummer  :  057 21 55 35                                         
e-mailadres   :  wva@telenet.be 
                                                                                         

 
 
Leden Raad van Bestuur 
 Voorzitter   : Despeghel Joke          
 Leden    : Bevernage Kathleen     
       Bouchaert Rosette  
        Boussemaere Steve 
             Demyttenaere Vincent 

     Haentjens Anne-Marie 
     Lambrey Ben 

       Moeyaert Daniël 
  Moeyaert Wim 

       Riem Jan 
       Vannieuwenhuyse Daniël 
 
Verantwoordelijke werking  : Wim Moeyaert 
        
Website : www.wvavzw.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wva@telenet.be
http://www.wvavzw.be/


 
VISIE 
 
 

Werken aan de integratie, emancipatie en inclusie van personen met beperkingen. 
De WVA streeft er naar om mensen met een handicap (kinderen, jongeren, volwassenen) te 
laten deelnemen aan de maatschappij en dit op elk gebied. 
 
De WVA probeert dit op verschillende en talrijke manieren te realiseren vooral in het kader 
van de vrijetijdsbesteding.  Er is een eigen aanbod en er wordt deelgenomen aan het 
socioculturele (jeugdwerking, volwassenenwerking en sport). 
 
Emancipatie kan men enerzijds definiëren als het bevrijden van de onderdrukking en 
anderzijds als het vergroten van zelfbeschikking en autonomie.  Binnen de WVA zijn er in 
alle geledingen personen met een handicap vertegenwoordigd (algemene vergadering, raad 
van bestuur, dagelijks bestuur en de 14 deelwerkingen). 
 
De inclusiegedachte staat hoog aangeschreven binnen de WVA.  Er wordt gewerkt aan 
sensibilisering van de maatschappij in het kader van vrijetijdstrajectbegeleiding.  Daarom 
is het ondersteunen en helpen zoeken in de inclusieve vrijetijdstrajectbegeleiding van 
groot belang in de deelname aan de reguliere vrije tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
PERSONEEL 
 
MOEYAERT Wim, directeur 
35/38  
 
Taken :  -     leiding van de algemene werking 

- dagelijks bestuur en raad van bestuur 
- alle financiële aangelegenheden 
- coördinatie vrijetijdsbesteding 
- Open IT – ICT-expertisecentrum 
- opmaken dossiers 
- organiseren fietsvakantie 
- verantwoordelijk samenwerkingsverbanden 
- verantwoordelijk samenwerking ‘Het Overleg’ 
- vertegenwoordiging organisaties en verenigingen 
- lokaal sociaal beleid 
- coördinator deelwerkingen : 

 Werkgroep Handicap en Seksualiteit 

 Werkgroep Toegankelijkheid 

 Werkgroep De Spiegel 

 Ouderwerking 
 
KEINGNAERT LIZE, bachelor in de orthopedagogie 
38/38 jeugdwerk (zwangerschapsverlof tot 24/08/12) (einde contract 31/12/12) 
 
Taken :  -     coördinator speelpleinwerking Spelewijs 

- afgevaardigde stuurgroep De Iris 
- afgevaardigde overleg 4 erkende vrijetijdsorganisaties West-Vlaanderen 
- vertegenwoordiger provinciale jeugdraad 
- vertegenwoordiger jeugdraad Ieper 
- medewerker Paspartoe 
- medewerker Het Atelier 
- individuele begeleiding kinderen 
- algemene medewerking jeugdwerk  

 
JACQUES SIEN, bachelor sociaal werk 
38/38 jeugdwerk (vervanging Lize Keyngnaert 26/03/12 tot 24/08/12) 
Contract onbepaalde duur vanaf 25/08/12 : 38/38 waarvan 19/38 jeugdwerk  
 
Taken :   
19/38 jeugdwerk : 

- coördinator speelpleinwerking Spelewijs  
- vertegenwoordiging jeugdraad Ieper en Poperinge 
- vertegenwoordiging provinciale jeugdraad 
- Stuurgroep De Iris 
- individuele begeleiding kinderen 
- werkgroep opvoedingsondersteuning  

19/38 algemene werking : 
- verantwoordelijk voor de regionale werking in Veurne 
- openhouden vrijetijdscentrum Veurne 
- activiteiten en uitstappen Diksmuide 
- stuurgroep Diksmuide 
- afgevaardigde overleg 4 vrijetijdsorganisaties West-Vl. 
- vertegenwoordiger 20 erkende vrijetijdsorganisaties 
- inclusieve vrijetijdstrajectbegeleiding 
- sociale dienstverlening 

 



DECADT JAN, bediende 
38/38 waarvan 19/38 jeugdwerk 
Taken :  
19/38 jeugdwerk : 

- Uitvliegerskranten regio Ieper en regio Veurne-Diksmuide 
- De Stokpopkrant 
- verantwoordelijk speel-o-theek De Stokpop en de Mobiele Stokpop 
- begeleider 16+werking 
- begeleider Het Atelier 

19/38 algemene werking : 
- administratieve taken 
- adressenbestand 
- bankverrichtingen 
- sport 
- afgevaardigde sportraad Ieper 
- ontmoetingsruimte De Spiegel 

 
LEIRE CARINE, wepplusser (tot 31/01/12) 
38/38 
Taken : 

- administratie 
- begeleiding 
- vervoer  

Vanaf 01/02/12 vast contract 38/38 waarvan 19/38 jeugdwerk 
Taken : 
19/38 jeugdwerk : 

- medewerker Het Atelier 
- medewerker fietsvakantie 
- medewerker speel-o-theek De Stokpop  
- 16-pluswerking 
- begeleider paardenkampen 
- Spelewijs op woensdagnamiddag 

19/38 algemene werking : 
- administratie 
- inschrijvingen 
- postverrichtingen 
- reizen en kampen 
- zomeruitstappen 
- opmaken dossiers 
- georganiseerd vrijwilligerswerk 
- Steunpunt Vakantieparticipatie 
- vervoer 

                
GELDOF GLENNEY, begeleidster 
19/38 onbepaalde duur waarvan 10/38 jeugdwerk (vanaf 15/02/12) 
Taken : 
10/38 jeugdwerk : 

- Het Atelier 
- verantwoordelijke 16-pluswerking 
- paardenkampen 
- De Uitvliegers : vrijetijdsactiviteiten jongvolwassenen 

  9/38 algemene werking : 
- Werkgroep De Spiegel 
- openhouden De Spiegel 
- vrijetijdsnamiddag op donderdag 
- vrijetijdsactiviteiten 

19/38 bepaalde duur jeugdwerk (01/07/12 tot 31/12/12) 
 
 
 



Taken : 
- Het Atelier 
- kamp 16+ 
- 16-pluswerking grote vakantie en om de 14 dagen 
- De Uitvliegers : activiteiten jongvolwassenen 

 
LUDO DESCHUYTTER, wepplusser 
38/38 (01/02/12 tot 31/01/13) 
 
Taken : 

- administratie 
- stockbeheer 
- vervoer 
- opmaken verslagen 
- wekelijks taakoverzicht personeel 
- kasbestand 
- openhouden vrijetijdscentrum WVA Veurne 
- openhouden De Spiegel 
- aankopen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relevante ervaring in de sector 
 
Keyngnaert Lize, Bachelor in de Orthopedagogie, 4 jaar relevante ervaring in de sector 
-SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) (3 sessies) 
 
JACQUES SIEN, Bachelor Sociaal Werk 
 
-Hoofdverantwoordelijke jeugdbeweging 
 
Moeyaert Wim, 13 jaar relevante ervaring in de sector, 
opleiding informatica en boekhouden 
 
-Opleiding webdesign 
-E-dinges workshopdagen 
-Toegankelijkheid van communicatie 
-Opleiding werken met ICT-hulpmiddelen 
-Netwerkvorming 
 
Decadt Jan, 12 jaar relevante ervaring in de sector 
 
-Opleiding beheer van ontleningen (2 sessies) 
 
Leire Carine, bediende 
 
-1 jaar opleiding in de sociale sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Omschrijving vorming en opleiding 
 

Moment 1 
 
STRUCTURERINGEN EN VZW 
Werd georganiseerd door Excellence for non Foot op 9 juni 2010 in Brussel. 
Vormingsdag over hoe efficiënt een vzw kan functioneren. 
Vaste gestructureerde werking opzetten. 
Omvorming van de eigen organisatie.  
 

Moment 2 
 
NETWERKVORMING 
Infodag op 29 juni 2010. 
Welke mogelijkheden zijn er om te komen tot een goed netwerk. 
Hoe werk je dit concreet uit. 
 

Moment 3 
 
LIEFDE IS OVERAL 
Georganiseerd door Sensoa op 16 mei 2010 in Gent. 
Hoe uitleg geven aan personen met mentale beperking over relatie en liefde.     
 

Moment 4 
 
HULPVERLENING BIJ SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG 
5 sessies door SEN in Kortrijk. 
Toelichting over wat overschrijdend gedrag is. 
Verwerkingsproces. 
Welke hulp verlenen bij personen met mentale handicap.   
 

Moment 5 
 
WEBDESIGN 
CVO Westhoek-Westkust vanaf 13 sept. tot 20 dec. in H. Familie Ieper. 
Trimestriële opleiding Webdesign 2 (Joomla)    
 

Moment 6 
 
SMOG 
3 sessies in vergaderruimte van de WVA. 
Leren spreken met gebaren.   
 

Moment 7 
 
BEHEER VAN ONTLENINGEN 
Opleiding door DATA-IN op 6 okt. en 18 nov. bij de WVA. 
Aanleren van de software bij het uitlenen van speelgoed.   

 
 
 



Moment 8 
 
E-DINGES WORKSHOPDAGEN 
Digitale samenleving op 18 en 19 november 2010 in het Vlaams Parlement : 

- efficiëntie computergebruik 
- netwerken in het internettijdperk 
- krimpende chips en pratende machines 
- iedereen cyborg 
- met de GSM als gids 

 
Moment 9 
 
TOEGANKELIJKHEID VAN DE COMMUNICATIE 
Georganiseerd door Westkans op 23 nov. 2010 in Casino van Oostende. 
Hoe de communicatie toegankelijk maken voor iedereen. 

 
Moment 10 
 
ICT-HULPMIDDELEN 
Infodag door Modem op 15 februari 2010 in Antwerpen 
Aanleren van het gebruik van allerhande hulpmiddelen voor personen met een handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 

De Werkgroep Vorming en Aktie werkt aan de integratie, emancipatie en inclusie van 
personen met een handicap.  Vrije tijd is hierbij een belangrijk kanaal dat aangesproken 
wordt.  Daarnaast ijveren wij om te werken rond het respect voor de eigenheid 
(differentiatie) van onze doelgroep.   
 

doelstelling 1 
Integratie 
 
Integratie wil zeggen : opgenomen zijn in een groter geheel.  Dit wil dus betekenen dat 
personen met een handicap opgenomen worden in de maatschappij.   
De WVA streeft er dan ook naar dat mensen met een beperking (om het even welke 
beperking: fysisch, mentaal, auditief, visueel, meervoudig, financieel, psychisch…) 
deelnemen aan de maatschappij en dit op elk gebied (werk, wonen, vrije tijd, …).  Geen 
apart hokje dus voor personen met een beperking.   
De WVA probeert dit op verschillende en talrijke manieren te realiseren en richt zich 
daarbij vooral op het gebied van vrije tijd.  De WVA organiseert talrijke activiteiten 
waarbij personen met een handicap hun vrije tijd mee kunnen invullen.  Dit gebeurt niet 
door middel van zelf activiteiten te organiseren maar wel door deel te nemen aan reeds 
bestaande of reeds georganiseerde activiteiten.  Indien er, sporadisch en dan telkens op 
vraag van de mensen zelf, al eens een activiteit georganiseerd wordt door de WVA, staat 
deze altijd open voor personen zonder handicap.   
Een tweede belangrijk element naar integratie toe is de fysieke toegankelijkheid van 
gebouwen en omgeving.  Wanneer een persoon met handicap immers wil deelnemen aan 
activiteiten moet hij/zij in de eerste plaats zelfstandig de plaats kunnen bereiken waar 
deze activiteit plaatsvindt.  Op een actieve wijze worden gemeentebesturen, architecten, 
organisaties, … gesensibiliseerd om hiermee rekening te houden bij het bouwen of 
verbouwen.   
 

doelstelling 2 
Emancipatie  
 
Emancipatie kan men enerzijds definiëren als het bevrijden van de onderdrukking en 
anderzijds als het vergroten van zelfbeschikking en autonomie. De WVA is ervan overtuigd 
dat de persoon met handicap zelf bepaalt wat en hoe hij zaken wil zien verwezenlijken.  
Als ervaringsdeskundige kunnen zij immers een heel belangrijke inbreng leveren.  
Vanuit deze gedachte zijn heel wat personen met een handicap opgenomen in het 
dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WVA.  Ook 
binnen de leiding van de meeste deelwerkingen zetelen mensen met een handicap.   
 

doelstelling 3 
Inclusie 
 
Ook de inclusiegedachte staat binnen de WVA hoog aangeschreven.  De inspanningen om te 
integreren moeten niet enkel vanuit de persoon met een beperking zelf komen.   
Ook de maatschappij moet zich hiervoor openstellen.  Dit kan door de maatschappelijke 
belemmeringen weg te werken.   
Hierin komt gelijkwaardigheid centraal te staan.  Deze gelijkwaardigheid houdt niet alleen 
het hebben van rechten in, maar ook het naleven van plichten.  Dit mag echter niet 
verward worden met normalisatie/gelijkheid.  
Het betreft immers rechten en plichten op maat.  De WVA merkt dat de moeilijkheden hier 
echter vaak te maken hebben met een ‘niet weten’ en niet zo zeer een ‘niet willen’.   



 
Daarom probeert de WVA zoveel mogelijk mensen, instellingen en voorzieningen te 
sensibiliseren door bijv. voordrachten te geven, door te wijzen op toegankelijkheid, door 
vormingsmomenten te organiseren, door ondersteuning te bieden… 
Deze ondersteuning komt dan vooral vanuit de vrijetijdstrajectbegeleiding.  Dit betekent 
dat er gezocht wordt naar het invullen van de individuele vraag rond vrijetijdsbesteding.  
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een stappenplan.   
 

doelstelling 4 
Respect 
 
Respect is bij de WVA een heel voor de hand liggend begrip en wordt bijna als 
automatische piloot gebruikt door onze personeelskrachten en vrijwilligers.  Wij vinden dat 
mensen respect verdienen en tevens vanuit hun belevingswereld ons heel verrijkende 
inzichten kunnen brengen.  Wordt het respect ten aanzien van onze cliënten in het 
gedrang gebracht, dan deinst de WVA er niet voor terug om deze te eisen.   
 

doelstelling 5 
Differentiatie  
 
Wij ijveren ernaar dat mensen optimale ontplooiingskansen krijgen binnen de eigenheid 
die ze in zich dragen.  Mensen met een beperking verdienen alle kansen om zich binnen 
onze maatschappij te ontplooien.  Hierbij is het echter heel belangrijk dat zij het individu 
in zich verder kunnen ontwikkelen zonder belemmerende externe factoren.  Binnen onze 
werking gaan we dan ook heel gedifferentieerd werken in die zin dat we bijvoorbeeld 
binnen ons ‘OPEN IT-expertisecentrum’ vraag gestuurd werken.  Daarnaast wordt er hier 
ook naar gestreefd binnen onze vrijetijdstrajectbegeleiding en de creatieve werking ‘Het 
Atelier’.  Mensen krijgen een ruim kader waarbinnen ze keuzes kunnen maken rond het 
creëren van een eigen creatief werkstuk.   
 

doelstelling 6 
Gelijkheid 
 
Wij willen vanuit ‘gelijkheid’ ernaar streven om een vertrouwenspersoon te zijn voor onze 
mensen.  Mensen moeten zich op hun gemak voelen tijdens de vrijetijdsactiviteiten en van 
hieruit komen er dikwijls verborgen hulpvragen naar boven.  Deze beantwoorden we via 
psychosociale begeleiding om zo mensen op weg te helpen en hen tevens door te verwijzen 
naar gespecialiseerde instanties.  Wij ondervinden dat de vraag naar individuele hulp en 
doorverwijzing elk jaar stijgt.  Hierbij speelt de complexer wordende keuzemaatschappij 
zeker een belangrijke rol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WERKING 

 

Aanbod activiteiten 
 

Algemene activiteiten 
 
Inleiding 
 
Binnen de WVA hebben wij diverse deelwerkingen.  Elke deelwerking bestrijkt een 
specifieke leeftijdscategorie en/of een specifieke regio.  In onderstaande opdeling worden 
de activiteiten in regio’s opgedeeld.  Binnen die regio’s wordt er een opsplitsing gemaakt 
tussen de werkingen die onder de noemer ‘jeugdwerk’ vallen en activiteiten die erkend 
worden onder de noemer ‘volwassenenwerkingen’.  Een aantal van onze werkingen zijn 
zowel bedoeld voor jongeren als volwassenen met een beperking en/of hun omgeving. 
Deze worden in onderstaande verder toegelicht onder de noemer ‘overige werkingen’.   
 
Activiteiten in regio Ieper - Poperinge 
 

Jeugdwerk 

1 Spelewijs1 

 Wat ? 
 
Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren (van 3 tot 16 jaar) met 
een beperking en/of leerstoornis samen met hun broers of zussen. Spelewijs is zoals 
elke andere speelpleinwerking een speelpleinwerking waar kinderen samen spelen, 
ravotten, lachen, fantaseren, knutselen, … Spelewijs zorgt daarenboven voor extra 
begeleiding, meer structuur, duidelijke uitleg, enz.. Kortom, verscheidenheid op maat 
van elk kind.  
 
 Doelstellingen :  
 
Het is een opvangmogelijkheid voor kinderen met een beperking tijdens de 
vakantieperiodes.  Daarnaast wil Spelewijs de kinderen via sport en spel een 
aangename, maar gestructureerde ontspanning aanbieden.  Spelewijs is een 
speelpleinwerking die de integratie bevordert door tevens brussen (broers en zussen) 
van de kinderen met de leerstoornis en/of beperking op het speelplein te 
verwelkomen.   

 
 Wanneer ?  
 
Zomervakantie : Tijdens de zomermaanden juli en augustus, behalve tijdens de eerste 
en de laatste week van de vakantie.  

 
Tussentijdse vakanties : Ook in de tussentijdse vakanties organiseert Spelewijs een 
aantal activiteiten.  Afhankelijk van de vakantie wordt dit in één of meerdere dagen 

                                                 
1 Dezelfde werking is er in Poperinge gedurende de zomermaanden. 



per week voorzien. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van zowel Spelewijs-
Ieper als Spelewijs-Poperinge, maar vinden plaats op de locatie in Ieper.  
 
Spelewijs op woensdag : Spelewijs voorziet tevens naschoolse opvang op 
woensdagnamiddag. De kinderen zijn van 13.30 uur tot 17 uur welkom bij Spelewijs op 
woensdag. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. Om 15.45 uur krijgen de kinderen een 
vieruurtje.  

 
 Kostprijs ? 

 
o Zomervakantie : de dagprijs voor de ouders bedraagt voor het eerste kind 

6,5 euro, voor het tweede kind 6 euro en voor het derde en de volgende 
kinderen 5,5 euro.  In deze dagprijs zit een drankje, een warm middagmaal, 
een vieruurtje, spel- en knutselmateriaal, de verzekering en onze 
begeleiding inbegrepen.  De betaling gebeurt telkens op de laatste dag van 
de week.   

o Tussentijdse vakanties : 4 euro per kind. 
o Spelewijs op woensdag : 2 euro per kind. 
o Vervoer : wij organiseren tevens vervoer met behulp van vrijwilligers.  Deze 

halen de kinderen op uit het arrondissement Ieper (Ieper, Zonnebeke, 
Wervik, Heuvelland, Mesen, Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Vleteren) en 
brengen hen na Spelewijs thuis.  Indien ouders hiervan gebruik maken, 
betalen zij 5 euro per dag per gezin.  Binnen het centrum van 
Ieper/Poperinge betalen de ouders 2,5 euro per dag per adres. 

 
 Hoe ?  
 
Kinderen die voor de eerste keer naar Spelewijs komen, worden thuis bezocht zodat 
ouders en kind de nodige informatie krijgen over Spelewijs en de speelpleinwerking 
voldoende informatie heeft over het kind, om eventueel een aangepaste begeleiding te 
kunnen voorzien. Daarom vullen we tijdens dit huisbezoek een inlichtingsfiche in, die 
de monitoren kunnen inkijken om meer op de hoogte te zijn van de specifieke noden 
van het kind. Op de inlichtingsfiche vinden ze onder meer informatie terug over : 
medicatie, het karakter van het kind, aandachtspunten bij maaltijden en tips voor het 
spelen met het kind.  
 
Binnen de speelpleinwerkingen worden de deelnemers in vier groepen opgesplitst 
namelijk :  

 De Pimpampoentjes 
 De Koala’s 
 De Grizzly’s 
 De kinderen, die wegens (de aard van) hun handicap, individuele 

begeleiding nodig hebben.  De individuele begeleiders sluiten aan bij 
de activiteit van de leeftijdsgroep van het kind of werken een apart 
programma uit.  

 
Dit zijn niveaugroepen die voortgekomen zijn uit de oorspronkelijke groepen van 
kleuter, lager en 12+. Omdat we merkten dat sommige kinderen niet altijd rijp waren 
om door te schuiven, hebben we sinds dit jaar de groepen niet meer expliciet 
ingedeeld volgens leeftijd.  
 
Er wordt telkens een vast dagschema opgesteld om de kinderen de nodige structuur te 
kunnen aanbieden : 
 



 07.45 – 09.00 Opvang 
 09.00 – 09.15  Dagopening met toneel 
 09.15 – 10.00  knutselactiviteit 
 10.00 – 10.15  tienuurtje 
 10.15 – 12.00  korte voormiddagactiviteit 
 12.00 – 14.00  middagmaal + vrij spel 
 14.00 – 15.45  grote namiddagactiviteit 
 15.45 – 16.00  vieruurtje 
 16.00 – 17.00  Opvang + vertrek met de bussen 

 
Op organisatorisch vlak komen volgende aspecten aan bod : 

 
o Per week is er een weekthema ; de rode draad van de speelpleinwerking.  Dit 

thema komt elke morgen aan bod in een toneelmoment van waaruit de activiteiten 
voor de verdere dag ontspruiten.   

o Er worden diverse (halve) daguitstappen gepland.   
o Bij de start van de dag horen de kinderen een herkenningsmelodietje. Dit 

verduidelijkt de dagstructuur.   
o ’s Avonds krijgen de kinderen een schriftje mee naar huis waarin de gebeurtenissen 

van de voorbije dag en eventuele speciale opmerkingen vermeld worden.  Ook de 
ouders kunnen hierin vragen of opmerkingen neerschrijven.    

o De kinderen worden intensief begeleid door 1 moni per 3 à 4 kinderen.  Elke moni 
krijgt een vrijwilligersvergoeding van 12,50 euro per dag, warme maaltijd en 
verzekering inbegrepen. Tevens krijgen alle monitoren een aantal gratis 
vormingsmomenten. Verder worden ze geïnformeerd over bestaande 
animatorencursussen bij externen.  Spelewijs geldt dan als stageplaats.   

o Er staan per week 2 weekverantwoordelijken, ervaren moni’s, in om de leiding te 
nemen over de activiteitenplanning. Naast deze staan de maandverantwoordelijken 
in voor de kwaliteit van de werking.  Bijv. het motiveren van de monitoren.  

 
 Wie ?  

 
Spelewijs is er voor kinderen van 3 tot 16 jaar met een leerstoornis en/of handicap, die 
omwille (van de aard) van hun beperking vaak uit de boot vallen in het reguliere 
opvangcircuit.  Het gaat om kinderen uit het Buitengewoon Kleuter- en Lager 
Onderwijs, jongeren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs , kinderen en jongeren 
uit voorzieningen, brussen van de kinderen en jongeren met een beperking.  Met 
andere woorden worden kinderen en jongeren met verschillende types handicap 
verwelkomd in Spelewijs : fysiek, mentaal, visueel, auditief of meervoudig.  Ook 
kinderen met epilepsie, autisme, leerstoornissen, ADHD en kinderen uit een 
problematische opvoedingssituatie kunnen bij Spelewijs terecht.   

 
 Waar ? 
 
Spelewijs gaat door in Ieper :  

 De Klepper, Kanteelpad 4, 8900 Ieper 
Spelewijs gaat tevens tijdens de grote vakantie door in Poperinge : 

 De Kouter, Komstraat 30, 8970 Poperinge 
 

 Bekendmaking ? 
 
Deze gebeurt door middel van het verspreiden van folders via sociale diensten, 
voorzieningen, CLB’s voor buitengewoon en regulier onderwijs (in het kader van GON-



onderwijs), bibliotheken en websites.   Kinderen die vroeger al naar Spelewijs kwamen, 
krijgen individueel een folder en informatie toegestuurd.   

 
 Overzicht van de activiteiten :  

 
Zomervakantie Ieper : 
 

Pimpampoentjes 

 

Maand Datum Wat Totaal 
aantal 
deelnemers 

Totaal aantal 
begeleiders 

Juli  09-07-2012 
 

Onthaal + Kennismakings-
spelletjes + stadsspel 

56 28 

 10-07-2012 Fruit kleuren + ruiltocht + 
fruitbrochettes maken 

55 24 

 11-07-2012 Kartonnen borden versieren + 
teambuilding + film 

44 25 

 12-07-2012 Sjaaltjes maken + spelletjes met 
sjaaltjes + zwemmen 

55 26 

 13-07-2012 Geld kleuren + vrij spel in lokaal 
+ receptie  

56 26 

 16-07-2012 Kroon maken + reis rond de 
wereld + het grote eilandspel 

48 23 

 17-07-2012 Vlag maken + parachutespelen + 
de grote dans 

52 30 

 18-07-2012 Trekpopje + snoezelen + het 
“kleine-materiaal-terug-vind-
zoektocht-spel” 

42 23 

 19-07-2012 Rammelaar maken + 
speelpleintje + zwemmen 

49 24 

 20-07-2012 Medailles maken + dansje + 
beestenbezoek 

43 24 

 23-07-2012 Romein stempelen + de 
romeinendans + 
romeinenzoektocht 

38 18 

 24-07-2012 Uitstap Palingbeek 43 19 

 25-07-2012 Toverdrank maken + 
toverdrankspel + waterspelletjes 

40 20 

 26-07-2012 Knutsel de hoed van kapitein Iglo 
+ het versje + zwemmen 

44 20 

 27-07-2012 Stoepkrijttekening + toneel + 
wandeling 

43 17 

 30-07-2012 Kader afwerken + 
parachutespelen + 
boogterugvindspel 

32 16 

 31-07-2012 Kader verder afwerken + grote 
ontsnappingsspel + quiz 

40 20 

augustus 01-08-2012 Lokaal versieren + cluedo + film 35 18 

 07-08-2012 Maskers maken + krijttekeningen 
+ blinde spelletjes 

53 30 

  



 08-08-2012 Zwaard maken + 
superheldendans (1) + foto-
zoektocht 

45 27 

 09-08-2012 Superhelden kleuren + 
superheldendans (2) + zwemmen 55 30 

 10-08-2012 Mobiel met superhelden + 
pleinspelen + superheldendans 
(3) 

56 29 

 13-08-2012 Mega Samson stempelen + 
muzikaal pak + help A2 

44 26 

 14-08-2012 Rugzak maken + parachutespelen 
+ het kleine puzzelspel 

49 27 

 16-08-2012 Studio 100 meter + voorbereiding 
slotshow (1) + zwemmen 

53 28 

 17-08-2012 Vlaggenslingers maken + 
voorbereiding slotshow (2) + 
filmnamiddag 

42 24 

 20-08-2012 Versiering maken + mediatraining 
+ voorbereiding slotshow 

43 31 

 21-08-2012 Versiering maken + lokalen 
versieren + voorbereiding 
slotshow (3) 

40 28 

 22-08-2012 Laatste voorbereidingen slotshow 
(4) + slotshow! 

39 26 

 

Koala’s 

 

Maand Datum Wat Totaal 
aantal 

deelnemers 

Totaal 
aantal 

begeleiders 

Juli  09-07-2012 
 

Onthaal + Kennismakings-spelletjes 
+ stadsspel 

56 28 

 10-07-2012 Fruit kleuren + ruiltocht + 
fruitbrochettes maken 

55 24 

 11-07-2012 Kartonnen borden versieren + 
teambuilding + film 

44 25 

 12-07-2012 Sjaaltjes maken + spelletjes met 
sjaaltjes + zwemmen 

55 26 

 13-07-2012 Geld kleuren + vrij spel in lokaal + 
receptie  

56 26 

 16-07-2012 Kroon maken + reis rond de wereld + 
het grote eilandspel 

48 23 

 17-07-2012 Vlag maken + parachutespelen + de 
grote dans 

52 30 

 18-07-2012 Trekpopje + snoezelen + het 
“kleine-materiaal-terug-vind-
zoektocht-spel” 

42 23 

 19-07-2012 Rammelaar maken + speelpleintje + 
zwemmen 

49 24 

 20-07-2012 Medailles maken + dansje + 
beestenbezoek 

43 24 

 23-07-2012 Romein stempelen + de 
romeinendans + romeinenzoektocht 

38 18 



 24-07-2012 Uitstap Palingbeek 43 19 

 25-07-2012 Toverdrank maken + toverdrankspel 
+ waterspelletjes 

40 20 

 26-07-2012 Knutsel de hoed van kapitein Iglo + 
het versje + zwemmen 

44 20 

 27-07-2012 Stoepkrijttekening + toneel + 
wandeling 

43 17 

 30-07-2012 Kader afwerken + parachutespelen + 
boogterugvindspel 

32 16 

 31-07-2012 Kader verder afwerken + grote 
ontsnappingsspel + quiz 

40 20 

augustus 01-08-2012 Lokaal versieren + cluedo + film 35 18 

 07-08-2012 Maskers maken + krijttekeningen + 
blinde spelletjes 

53 30 

 08-08-2012 Zwaard maken + superheldendans 
(1) + foto-zoektocht 

45 27 

 09-08-2012 Superhelden kleuren + 
superheldendans (2) + zwemmen 55 30 

 10-08-2012 Mobiel met superhelden + 
pleinspelen + superheldendans (3) 

56 29 

 13-08-2012 Mega Samson stempelen + muzikaal 
pak + help A2 

44 26 

 14-08-2012 Rugzak maken + parachutespelen + 
het kleine puzzelspel 

49 27 

 16-08-2012 Studio 100 meter + voorbereiding 
slotshow (1) + zwemmen 

53 28 

 17-08-2012 Vlaggenslingers maken + 
voorbereiding slotshow (2) + 
filmnamiddag 

42 24 

 20-08-2012 Versiering maken + mediatraining + 
voorbereiding slotshow 

43 31 

 21-08-2012 Versiering maken + lokalen 
versieren + voorbereiding slotshow 
(3) 

40 28 

 22-08-2012 Laatste voorbereidingen slotshow 
(4) + slotshow! 

39 26 

 
 

Grizzly’s 

 

Maand Datum Wat Totaal 
aantal 

deelnemers 

Totaal 
aantal 

begeleiders 

Juli  09-07-2012 
 

Onthaal + Kennismakings-spelletjes + 
stadsspel 

56 28 

 10-07-2012 Fruit kleuren + ruiltocht + 
fruitbrochettes maken 

55 24 

 11-07-2012 Kartonnen borden versieren + 
teambuilding + film 

44 25 

 12-07-2012 Sjaaltjes maken + spelletjes met 
sjaaltjes + zwemmen 

55 26 

  



 13-07-2012 Geld kleuren + vrij spel in lokaal + 
receptie  

56 26 

 16-07-2012 Kroon maken + reis rond de wereld + 
het grote eilandspel 

48 23 

 17-07-2012 Vlag maken + parachutespelen + de 
grote dans 

52 30 

 18-07-2012 Trekpopje + snoezelen + het “kleine-
materiaal-terug-vind-zoektocht-
spel” 

42 23 

 19-07-2012 Rammelaar maken + speelpleintje + 
zwemmen 

49 24 

 20-07-2012 Medailles maken + dansje + 
beestenbezoek 

43 24 

 23-07-2012 Romein stempelen + de 
romeinendans + romeinenzoektocht 

38 18 

 24-07-2012 Uitstap Palingbeek 43 19 

 25-07-2012 Toverdrank maken + toverdrankspel 
+ waterspelletjes 

40 20 

 26-07-2012 Knutsel de hoed van kapitein Iglo + 
het versje + zwemmen 

44 20 

 27-07-2012 Stoepkrijttekening + toneel + 
wandeling 

43 17 

 30-07-2012 Kader afwerken + parachutespelen + 
boogterugvindspel 

32 16 

 31-07-2012 Kader verder afwerken + grote 
ontsnappingsspel + quiz 

40 20 

augustus 01-08-2012 Lokaal versieren + cluedo + film 35 18 

 07-08-2012 Maskers maken + krijttekeningen + 
blinde spelletjes 

53 30 

 08-08-2012 Zwaard maken + superheldendans (1) 
+ foto-zoektocht 

45 27 

 09-08-2012 Superhelden kleuren + 
superheldendans (2) + zwemmen 55 30 

 10-08-2012 Mobiel met superhelden + 
pleinspelen + superheldendans (3) 

56 29 

 13-08-2012 Mega Samson stempelen + muzikaal 
pak + help A2 

44 26 

 14-08-2012 Rugzak maken + parachutespelen + 
het kleine puzzelspel 

49 27 

 16-08-2012 Studio 100 meter + voorbereiding 
slotshow (1) + zwemmen 

53 28 

 17-08-2012 Vlaggenslingers maken + 
voorbereiding slotshow (2) + 
filmnamiddag 

42 24 

 20-08-2012 Versiering maken + mediatraining + 
voorbereiding slotshow 

43 31 

 21-08-2012 Versiering maken + lokalen versieren 
+ voorbereiding slotshow (3) 

40 28 

 22-08-2012 Laatste voorbereidingen slotshow (4) 
+ slotshow! 

39 26 

 
 
 



Zomervakantie Poperinge : 
 

Pimpampoentjes 

 

Maand Datum Wat Totaal 
aantal 
deelnemers 

Totaal aantal 
begeleiders 

Juli  09-07-2012 
 

Onthaal + Kennismakings-
spelletjes + stadsspel 

21 10 

 10-07-2012 Fruit kleuren + ruiltocht + 
fruitbrochettes maken 

26 11 

 11-07-2012 Kartonnen borden versieren + 
teambuilding + film 

27 11 

 12-07-2012 Sjaaltjes maken + spelletjes met 
sjaaltjes + zwemmen 

26 10 

 13-07-2012 Geld kleuren + vrij spel in lokaal 
+ receptie  

21 8 

 16-07-2012 Kroon maken + reis rond de 
wereld + het grote eilandspel 

17 10 

 17-07-2012 Vlag maken + parachutespelen + 
de grote dans 

20 10 

 18-07-2012 Trekpopje + snoezelen + het 
“kleine-materiaal-terug-vind-
zoektocht-spel” 

20 10 

 19-07-2012 Rammelaar maken + 
speelpleintje + zwemmen 

20 10 

 20-07-2012 Medailles maken + dansje + 
beestenbezoek 

18 10 

 23-07-2012 Romein stempelen + de 
romeinendans + 
romeinenzoektocht 

18 9 

 24-07-2012 Uitstap Palingbeek 18 10 

 25-07-2012 Toverdrank maken + 
toverdrankspel + waterspelletjes 

18 10 

 26-07-2012 Knutsel de hoed van kapitein Iglo 
+ het versje + zwemmen 

17 9 

 27-07-2012 Stoepkrijttekening + toneel + 
wandeling 

19 10 

 30-07-2012 Kader afwerken + 
parachutespelen + 
boogterugvindspel 

12 8 

 31-07-2012 Kader verder afwerken + grote 
ontsnappingsspel + quiz 

15 7 

augustus 01-08-2012 Lokaal versieren + cluedo + film 11 6 

 07-08-2012 Maskers maken + krijttekeningen 
+ blinde spelletjes 

23 10 

 08-08-2012 Zwaard maken + 
superheldendans (1) + foto-
zoektocht 

24 11 

 09-08-2012 Superhelden kleuren + 
superheldendans (2) + zwemmen 24 11 

 10-08-2012 Mobiel met superhelden + 
pleinspelen + superheldendans  

28 12 



 13-08-2012 Mega Samson stempelen + 
muzikaal pak + help A2 

28 9 

 14-08-2012 Rugzak maken + parachutespelen 
+ het kleine puzzelspel 

28 7 

 16-08-2012 Studio 100 meter + voorbereiding 
slotshow (1) + zwemmen 

24 12 

 17-08-2012 Vlaggenslingers maken + 
voorbereiding slotshow (2) + 
filmnamiddag 

22 11 

 20-08-2012 Versiering maken + mediatraining 
+ voorbereiding slotshow 

24 11 

 21-08-2012 Versiering maken + lokalen 
versieren + voorbereiding 
slotshow (3) 

24 10 

 22-08-2012 Laatste voorbereidingen slotshow 
(4) + slotshow! 

25 9 

 

Koala’s 

 

Maand Datum Wat Totaal 
aantal 

deelnemers 

Totaal 
aantal 

begeleiders 

Juli  09-07-2012 
 

Onthaal + Kennismakings-spelletjes 
+ stadsspel 

21 10 

 10-07-2012 Fruit kleuren + ruiltocht + 
fruitbrochettes maken 

26 11 

 11-07-2012 Kartonnen borden versieren + 
teambuilding + film 

27 11 

 12-07-2012 Sjaaltjes maken + spelletjes met 
sjaaltjes + zwemmen 

26 10 

 13-07-2012 Geld kleuren + vrij spel in lokaal + 
receptie  

21 8 

 16-07-2012 Kroon maken + reis rond de wereld + 
het grote eilandspel 

17 10 

 17-07-2012 Vlag maken + parachutespelen + de 
grote dans 

20 10 

 18-07-2012 Trekpopje + snoezelen + het 
“kleine-materiaal-terug-vind-
zoektocht-spel” 

20 10 

 19-07-2012 Rammelaar maken + speelpleintje + 
zwemmen 

20 10 

 20-07-2012 Medailles maken + dansje + 
beestenbezoek 

18 10 

 23-07-2012 Romein stempelen + de 
romeinendans + romeinenzoektocht 

18 9 

 24-07-2012 Uitstap Palingbeek 18 10 

 25-07-2012 Toverdrank maken + toverdrankspel 
+ waterspelletjes 

18 10 

 26-07-2012 Knutsel de hoed van kapitein Iglo + 
het versje + zwemmen 

17 9 

 27-07-2012 Stoepkrijttekening + toneel + 
wandeling 

19 10 

  



 30-07-2012 Kader afwerken + parachutespelen + 
boogterugvindspel 

12 8 

 31-07-2012 Kader verder afwerken + grote 
ontsnappingsspel + quiz 

15 7 

augustus 01-08-2012 Lokaal versieren + cluedo + film 11 6 

 07-08-2012 Maskers maken + krijttekeningen + 
blinde spelletjes 

23 10 

 08-08-2012 Zwaard maken + superheldendans 
(1) + foto-zoektocht 

24 11 

 09-08-2012 Superhelden kleuren + 
superheldendans (2) + zwemmen 24 11 

 10-08-2012 Mobiel met superhelden + 
pleinspelen + superheldendans (3) 

28 12 

 13-08-2012 Mega Samson stempelen + muzikaal 
pak + help A2 

28 9 

 14-08-2012 Rugzak maken + parachutespelen + 
het kleine puzzelspel 

28 7 

 16-08-2012 Studio 100 meter + voorbereiding 
slotshow (1) + zwemmen 

24 12 

 17-08-2012 Vlaggenslingers maken + 
voorbereiding slotshow (2) + 
filmnamiddag 

22 11 

 20-08-2012 Versiering maken + mediatraining + 
voorbereiding slotshow 

24 11 

 21-08-2012 Versiering maken + lokalen 
versieren + voorbereiding slotshow 
(3) 

24 10 

 22-08-2012 Laatste voorbereidingen slotshow 
(4) + slotshow! 

25 9 

 

Grizzly’s 

 

Maand Datum Wat Totaal 
aantal 

deelnemers 

Totaal 
aantal 

begeleiders 

Juli  09-07-2012 
 

Onthaal + Kennismakings-spelletjes + 
stadsspel 

21 10 

 10-07-2012 Fruit kleuren + ruiltocht + 
fruitbrochettes maken 

26 11 

 11-07-2012 Kartonnen borden versieren + 
teambuilding + film 

27 11 

 12-07-2012 Sjaaltjes maken + spelletjes met 
sjaaltjes + zwemmen 

26 10 

 13-07-2012 Geld kleuren + vrij spel in lokaal + 
receptie  

21 8 

 16-07-2012 Kroon maken + reis rond de wereld + 
het grote eilandspel 

17 10 

 17-07-2012 Vlag maken + parachutespelen + de 
grote dans 

20 10 

 18-07-2012 Trekpopje + snoezelen + het “kleine-
materiaal-terug-vind-zoektocht-spel” 

20 10 

  



 19-07-2012 Rammelaar maken + speelpleintje + 
zwemmen 

20 10 

 20-07-2012 Medailles maken + dansje + 
beestenbezoek 

18 10 

 23-07-2012 Romein stempelen + de 
romeinendans + romeinenzoektocht 

18 9 

 24-07-2012 Uitstap Palingbeek 18 10 

 25-07-2012 Toverdrank maken + toverdrankspel 
+ waterspelletjes 

18 10 

 26-07-2012 Knutsel de hoed van kapitein Iglo + 
het versje + zwemmen 

17 9 

 27-07-2012 Stoepkrijttekening + toneel + 
wandeling 

19 10 

 30-07-2012 Kader afwerken + parachutespelen + 
boogterugvindspel 

12 8 

 31-07-2012 Kader verder afwerken + grote 
ontsnappingsspel + quiz 

15 7 

augustus 01-08-2012 Lokaal versieren + cluedo + film 11 6 

 07-08-2012 Maskers maken + krijttekeningen + 
blinde spelletjes 

23 10 

 08-08-2012 Zwaard maken + superheldendans (1) 
+ foto-zoektocht 

24 11 

 09-08-2012 Superhelden kleuren + 
superheldendans (2) + zwemmen 24 11 

 10-08-2012 Mobiel met superhelden + 
pleinspelen + superheldendans (3) 

28 12 

 13-08-2012 Mega Samson stempelen + muzikaal 
pak + help A2 

28 9 

 14-08-2012 Rugzak maken + parachutespelen + 
het kleine puzzelspel 

28 7 

 16-08-2012 Studio 100 meter + voorbereiding 
slotshow (1) + zwemmen 

24 12 

 17-08-2012 Vlaggenslingers maken + 
voorbereiding slotshow (2) + 
filmnamiddag 

22 11 

 20-08-2012 Versiering maken + mediatraining + 
voorbereiding slotshow 

24 11 

 21-08-2012 Versiering maken + lokalen versieren 
+ voorbereiding slotshow (3) 

24 10 

 22-08-2012 Laatste voorbereidingen slotshow (4) 
+ slotshow! 

25 9 

 
Tussentijdse vakanties : 
 

Maand Datum Wat Aantal 
deelnemers 

Aantal 
begeleiders 

Januari  03-01-2012 Kerstactiviteit 26 10 

Februari 20-02-2012 Krokusactiviteit 22 7 

April  02-04-2012 Paasactiviteit 1 25 11 

April  03-04-2012 Paasactiviteit 2 27 11 

April 10-04-2012 Paasactiviteit 3 30 10 

April  11-04-2012 Paasactiviteit 4 27 11 

Oktober  31-10-2012 Herfstactiviteit 20 10 



December 27-12-2012 Kerstactiviteit  25 10 

 
Spelewijs op woensdag : 
 

Maand Datum Wat Aantal 
deelnemers 

Aantal 
begeleiders 

Januari  11-01-2012 Knutselen – grote rups 9 1 

Januari 18-01-2012 Blinddoekspelletjes 11 1 

Januari 25-01-2012 Zwemmen  9 2 

Februari 01-02-2012 Boterkoekjes maken 8 2 

Februari  08-02-2012 Valentijnknutselen  7 2 

Februari 15-02-2012 Het grote smurfenspel  9 2 

Februari 22-02-2012 Spelewijs in ’t Groot 9 3 

Maart 07-03-2012 Verhaaltjes 6 3 

Maart 14-03-2012 Knutselen – vogelbekjes  8 2 

Maart 21-03-2012 Snoezelen 6 2 

Maart 28-03-2012 buitenspeeldag  8 4 

April 18-04-2012 Piet piraat spel  7 3 

April  25-04-2012 Boeren en boerinnen 7 1 

Mei 02-05-2012 Doe-spel 10 2 

Mei 09-05-2012 Reis naar de maan 4 1 

Mei 16-05-2012 Fruit-met-snoep-brochette 7 1 

Mei 23-05-2012 Aquarium maken 10 1 

Mei 30-05-2012 Tocht zonder bos 6 2 

Juni 06-06-2012 Snoezelen  10 2 

Juni  13-06-2012 Afscheidsfeestje 7 3 

September 19-09-2012 Welkomdag  8 3 

September 26-09-2012 Parcours 7 3 

Oktober 03-10-2012 Slaapzakspelletjes 6 2 

Oktober 10-10-2012 Kringspelen 8 1 

Oktober 17-10-2012 Strontkoekjes maken  7 2 

Oktober 24-10-2012 Droomspelewijs 9 2 

November 07-11-2012 Maak je eigen mobiel 5 2 

November 14-11-2012 Tekeningen  4 3 

November 21-11-2012 Knutselen – voelschaap 7 2 

November 28-11-2012 Knutselen - sneeuwvlokken 6 1 

December 05-12-201 Stadswandeling  4 3 

December 12-12-201 Schaatsen op de markt 9 4 

December 19-12-2012 Kerstversiering maken 7 2 

 
 
 Financiering 

 
De financiering van Spelewijs gebeurt volledig vanuit het provinciale jeugdwerk. 
Tevens krijgen we voor deze werking ook middelen vanuit lokale overheden ; 
voornamelijk dan van jeugddiensten Ieper en Poperinge alsmede stad Ieper en stad 
Poperinge. 

 
 Monitoren van Spelewijs 

 
Om praktische redenen werd er gekozen voor een herstructurering binnen de werking 
van Spelewijs. We onderscheiden nu twee groepen van medewerkers/monitoren binnen 
Spelewijs.  



 
1) Kern  
De leden van de kern bestaan uit de maandverantwoordelijken samen met de 
hoofdverantwoordelijke en de directeur. Tijdens het schooljaar komen zij een 5-tal 
keer per jaar samen om de belangrijkste zaken binnen Spelewijs te bespreken.  
 
 
2) Losse medewerkers 

 Wie ?  
Alle moni’s en ex-moni’s die niet tot de kern behoren, maar op één of andere 
manier meehelpen met de realisatie van Spelewijs.  
 Wat ?  
Afhankelijk van het gekozen project. 
 Wanneer ?  
Afhankelijk van het gekozen project.  
 
Monitorenvergoeding :  
De monitoren krijgen per volledige dag dat ze meewerken 12,5 euro. Voor een 
halve dag krijgen ze 6 euro. 

 

2. De 16-pluswerking  

 Wat ? 
 
Dit is een vrijetijdswerking voor jongeren. De 16-pluswerking is ontstaan vanuit een 
concrete nood van jongeren met een beperking aan zinvolle vrijetijdsbesteding en dit 
zowel tijdens de zomervakantie als de weekends. Veel jongeren vanaf 16 jaar vinden 
immers nog weinig aansluiting bij het aanbod van Spelewijs. Daarom werd deze 
werking opgestart binnen de WVA. De 16-plus bevordert de integratie, door binnen het 
aanbod zoveel mogelijk aan te sluiten bij activiteiten die georganiseerd worden door 
socioculture organisaties.  
Het aanbod aan activiteiten is heel divers en wordt voor een groot stuk samengesteld in 
overleg met de deelnemers.  Het activiteitenaanbod bestaat uit : sport en spel, 
toeristische uitstappen, bezoeken aan bedrijven en diensten, … Op deze manier kunnen 
de deelnemers hun blik verruimen naar hun latere leven toe.  
Het is een opvangmogelijkheid voor jongeren met een beperking tijdens de 
vakantieperiodes.   

 
 Kostprijs ? 

 
Tijdens de zomermaanden wordt er gewerkt met een vaste dagprijs, terwijl de 
bijdrage voor tussentijdse activiteiten afhankelijk is van de activiteit. 
Tijdens de zomermaanden wordt er vervoer aan huis voorzien binnen arrondissement 
Ieper. Dit is enkel voor deelnemers die geen enkele andere mogelijkheid hebben op 
vlak van vervoer. Hiervoor wordt 5 euro per dag per adres aangerekend. 
   

 Wanneer ? 
 
Tijdens de zomermaanden juli en augustus, behalve tijdens de eerste en de laatste 
week van de vakantie. 



Buiten de zomervakantie wordt er minstens één activiteit per maand georganiseerd. 
Deze gaat meestal in het weekend door.    

 

 Waar ? 
 
De 16-pluswerking gaat door in ontmoetingsruimte De Spiegel, Rijselstraat 98 te Ieper. 
De Spiegel is eveneens de afspreekplaats bij tussentijdse activiteiten. 

 

 Wie ?  
 
De 16-pluswerking is een vrijetijdswerking voor jongeren met een beperking tussen 16 
en 30 jaar. Jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het zinvol invullen van hun 
vrije tijd kunnen bij de 16-plus terecht.  
Met deze werking bereiken we zowel jongeren met motorische, lichte verstandelijke, 
auditieve, visuele, sociale en/of psychische beperking. Tegelijk bereiken we met deze 
werking ook veel jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Door de zeer grote 
verscheidenheid aan ondersteuningbehoefte bij de deelnemers, wordt er dikwijls in 2 
groepen gewerkt : bovengroep en benedengroep. Deze opsplitsing werd enkel in de 
zomer toegepast.  
 

 Hoe ?  
 
De activiteiten tijdens de zomermaanden hebben een vaste dagstructuur : 

 08:00 onthaal en een drankje 
 09:00 voormiddagactiviteit 
 12:00 warm middagmaal 
 13:00 namiddagactiviteit 
 16:00 vertrek vervoer + opvang 
 17:00 einde dagprogramma 

 
Voor tussentijdse activiteiten is het start- en einduur afhankelijk van de activiteit. 
De begeleiding van de deelnemers gebeurt door vrijwilligers, onder supervisie van de 
beroepskrachten van de WVA.                                                        
We voorzien één vrijwilliger per 2 tot 3 deelnemers.   
 

 Bekendmaking ? 
 
Deze gebeurt door middel van het verspreiden van folders via sociale diensten, 
voorzieningen, CLB’s voor buitengewoon en regulier onderwijs (in het kader van GON-
onderwijs), bibliotheken en websites.   Jongeren die vroeger reeds deelnamen, krijgen 
individueel een folder toegestuurd. Jongeren die de leeftijd van 16 jaar bereikten en 
die vroeger reeds deelnamen aan speelpleinwerking Spelewijs, krijgen eveneens een 
folder toegestuurd. 
Voor de bekendmaking van de tussentijdse activiteiten, wordt gewerkt met    
individuele uitnodigingen. Vanaf september 2010 werden de uitnodigingen               
voor de tussentijdse activiteiten opgenomen in De Uitvliegerskrant. 
 

 Overzicht tussentijdse activiteiten 2012 

 

Maand Datum Wat aantal Begeleiding 

Januari 22/01/12 Nieuwjaarsetentje 10 3 

Februari 11/02/12 Carnavalsfeest Proven   7 2 

Februari 25/02/12 Cinema Cavat   5 2 

Maart 18/03/12 Carnavalsstoet   6 2 



Mei 09/05/12 Zomerfuif  13 3 

Juni 08/06/12 Pyamafuif  3 1 

oktober 21/10/12 Halloweentocht  7 2 

November 17/11/12 Karaoke  4 1 

December 22/12/12 Kerstfeestje  6 2 
 
 

 Overzicht activiteiten zomervakantie 2012 
 

Maand Datum Wat Aantal Begeleiding 

     

Juli 09/07/12 Kennismakingspelletjes + eigen plantje 
Zaalhof optreden clowns 

13 3 

 10/07/12 Knutselen parels + buitenspelletjes 16 3 

 11/07/12 Muziekquiz + wandelen vestingen 12 3 

 12/07/12 Strijkparels + buitenactiviteiten 12 3 

 13/07/12 Bezoek kaasmakerij + film 12 4 

 16/07/12 Gezelschapsspelen + knutselen rode draad  14 3 

 17/07/12 Bibliotheek + molky 15 3 

 18/07/12 Daguitstap palingbeek 14 4 

 19/07/12 Muzikaal pak + uitstap brandweer 19 4 

 20/07/12 Verjaardagsfeestje + bingo 15 3 

 23/07/12 Petanque en balspelen + bezoek Villa Van 
Tilt en terrasje 

15 3 

 24/07/12 Puzzelzoektocht + waterspelletjes samen 
met speelpleinwerking sporrewoan 

12 3 

 25/07/12 Daguitstap naar zee 10 5 

Augustus 06/08/12 Werken met krijt + strijkparels 10 3 

 07/08/12 Wenskaarten + parachutespelen 15 3 

 08/08/12 Quiz + 16 + dorp 10 3 

 09/08/12 Spelletjes op speelplein + uitstap kermis 11 3 

 10/08/12 Uitstap Berg en dal (minigolf) + bosspelen 10 4 

 13/08/12 Kubb-spel + vrij spel op speelplein 15 3 

 14/08/12 Uitstap palingbeek 11 4 

 16/08/12 Vrij knutselen + stadsspel 12 3 

 17/08/12 Knutselen rode draad + bowling 12 3 

 20/08/12 Uitstap Bellewaerde 15 4 

 21/08/12 Balspelen + knutselen 11 3 

 22/08/12 Verzorgen hapjes + feestje 14 4 
 

 

 Financiering 

 
De 16-pluswerking wordt gefinancierd vanuit het provinciale jeugdwerk. Tevens   
krijgen we voor deze werking ook middelen vanuit lokale overheden. 
 

 Vrijwilligers 
 

Vrijwilligers worden ingeschakeld voor de begeleiding van de deelnemers tijdens 
activiteiten en voor vervoer van deelnemers aan huis.  
Vrijwilligers krijgen de nodige informatie over de deelnemers, in het kader van de 
begeleiding die ze bieden. 
Voor de vrijwilligers worden er verschillende ontspanningsactiviteiten aangeboden 
doorheen  het jaar. Deze versterken meteen het groepsgevoel onder hen.  



3 Akabe/WVA ‘De Iris’ 

 Wat ?  
 
De Iris is een jeugdbeweging voor kinderen met een beperking.  De activiteiten zijn 
dezelfde als die van een andere jeugdbeweging (bijv. knutselen, zwemmen, koken, 
stadsspel).  Alleen worden ze aangepast aan de leefwereld van de kinderen en 
jongeren, zonder daarbij hun integratie uit het oog te verliezen.  

 
 Wanneer ? 
 
De activiteiten gaan 2-wekelijks door op zaterdagnamiddag van 14.00 – 16.30 uur.  Één 
keer per jaar vertrekt De Iris op weekend en in de zomervakantie plannen ze een 
vijfdaags kamp.   
 
 Hoe ? 
 
Er wordt in drie groepen gewerkt in plaats van in twee, namelijk De Osjies, De Kajoes 
en De Sherpa’s.    
 
 Waar ? 
 
De activiteiten van De Iris gaan door in De Kouter, Komstraat te Poperinge.  
 
 Wie ? 
 
De Iris is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met een mentale of 
meervoudige handicap.   
Het is voornamelijk bedoeld voor kinderen/jongeren uit Poperinge en omstreken.  Ook 
leerlingen uit het bijzonder onderwijs zijn van harte welkom.   

 
 Bekendmaking ? 
 
De bekendmaking gebeurt door het tijdschriftje ‘Akababbeltje’ en dit verschijnt een 
viertal keer per jaar.  
 
 Vrijwilligers 
 
De leidingploeg bereidt de activiteiten voor.  De leiding houdt maandelijks een 
groepsraad.  Tijdens deze vergaderingen wordt een planning per trimester gemaakt, 
worden de voorbije activiteiten geëvalueerd, worden eventuele problemen met 
bepaalde leden of betere omgangsvormen besproken en worden ideeën gelanceerd.  
Een aantal mensen van de leiding gaat naar het Akabe-convent.  Dit is een bijeenkomst 
voor alle Akabe-groepen waarop verschillende thema’s, typisch voor deze groepen, aan 
bod komen.  De leiding van De Iris trekt ook jaarlijks op leidingweekend waar plaats is 
voor de nodige ontspanning, maar telkens ook een aantal inhoudelijke thema’s aan bod 
komen.  Naast de leidingploeg zorgt de stuurgroep voor de financiële en de 
administratieve ondersteuning, visie en lange termijn planning.  Deze stuurgroep 
vergadert minimum één maal per twee maanden.  
 
 
 

 



 Financiering ? 
 

De kostprijs voor de kinderen bedraagt 25,60 euro voor een volledig werkjaar. Hierin is 
zowel de verzekering, een drankje en een vieruurtje alsook het gebruik van materiaal 
inbegrepen.  Voor speciale uitstappen wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
 
 Activiteiten 
 
Er wordt om de 14 dagen een spelactiviteit georganiseerd. 
Er nemen telkens gemiddeld 20 à 25 kinderen deel aan de spelactiviteiten. 
Jaarlijks heeft er een kaas- en wijnavond plaats. 
  

4 Het Atelier  

 Wat ? 
 
Het Atelier biedt een kader waarin creatieve technieken aangeleerd worden binnen 
zinvolle vrijetijdsbesteding.  Daarnaast streven we naar mogelijkheden tot integratie 
van de persoon met zijn beperking door middel van aansluiting bij reguliere 
activiteiten.  Naast creatieve technieken worden er ook activiteiten georganiseerd 
waarin er ruimte is om te dansen, toneel te spelen en te koken.  Tenslotte 
bewerkstelligt Het Atelier het sociale contact tussen de deelnemers.  Het Atelier mikt 
met andere woorden op het bieden van creatieve vorming en sociale ontplooiing.     

 
 Wanneer ? 

 
De activiteiten van Het Atelier gaan door op zaterdagnamiddag, tijdens het schooljaar, 
van 14 tot 17 uur in de vergaderruimte van de WVA.  

 
 Hoe ? 

 
De activiteiten worden telkens voorbereid en ondersteund door een beroepskracht die 
samen met een aantal vrijwilligers de activiteit tot een goed einde brengt.  

 
 Wie ? 

 
Het gaat vooral om jongeren en jongvolwassenen met een matig tot ernstig mentale 
beperking vanaf 15 jaar.  De doelgroep situeert zich hoofdzakelijk binnen de regio 
Ieper-Poperinge en omgeving.  De meeste deelnemers brengen het weekend thuis door.  
Slechts een klein deel verblijft in een voorziening.   
Wij hebben op dit ogenblik voor Het Atelier in Ieper een  70-tal leden, hiervan zijn er 
gemiddeld 20 personen per activiteit.  

 
 Bekendmaking ? 

 
De bekendmaking van deze activiteiten gebeurt via onze activiteitenkalender.  De 
activiteiten worden vermeld in De Uitvliegerskrant regio Ieper.  
 
 
  

 



 Vrijwilligers ? 
 

Voor de uitwerking van deze activiteiten rekenen wij op de steun en bereidwilligheid 
van 20 enthousiaste vrijwilligers.  Dit zijn mensen die instaan voor de voorbereiding, de 
uitwerking, de begeleiding en de logistieke hulp van de werking.  

 
 Overzicht activiteiten 

 

Maand Datum Wat Aantal 
deelnemers 

Aantal 
begeleiders 

Januari 14/01/2012 Koken 18 3 

 21/01/2012 Bowling 22 2 

 28/01/2012 Knutselen met klei 13 2 

Februari 04/02/2012 Muzikaal pak 13 3 

 11/02/2012 Carnavalsfeest 
Proven 

11 3 

 18/02/2012 Knutselactiviteit 16 6 

 25/02/2012 Cinema Cavat de 
smurfen 

12 3 

Maart 03/03/2012 Wenskaarten 
maken 

17 3 

 10/03/2012 Voelen en proeven 11 4 

 17/03/2012 Knopenspel 12 3 

 24/03/2012 Knutselen van 
castagnetten 

14 4 

 31/03/2012 Knutselen thema 
Pasen 

15 2 

April 21/04/2012 Knikkerverven 14 4 

 28/04/2012 Uitstap Vleteren 
Zonnegloed 

19 4 

Mei 05/05/2012 
 

Dansen 
 

12 3 

 12/05/2012 Knutselen 
moederdag 

18 3 

 26/05/2012 Wandelen 
vestingen + 
terrasje 

20 3 

Juni 02/06/2012 Uitstap Zoo 18 4 

 09/06/2012 Knutselen vaderdag 9 3 

 16/06/2012 Buitenactiviteit 18        12 

 23/06/2012 Volksspelen 16 3 

 30/06/2012 Uitstap Palingbeek 
+ fruitsla 

16 3 

September 08/09/2012 Gezelschapsspelen 13 3 

 15/09/2012 Wandeling 10 3 

 22/09/2012 Knutselen 17 3 

 29/09/2012 bowling 19 3 

Oktober 06/10/2012 Filmnamiddag 17 3 

 13/10/2012 Knutselen 
Halloween 

14 3 

 20/10/2012 Dansen 12 3 

 27/10/2012 Halloweentocht 11 3 

November 10/11/2012 Knutselen Sint- 12 3 



Maarten 

 17/11/2012 Muzikaal pak 14 3 

 24/11/2012 Herfstwandeling 14 3 

December 01/12/2012 Boetseren met klei 7 2 

 08/12/2012 Kerstkaartjes 
maken 

14 3 

 15/12/2012 Kerststukje maken 19 3 

 22/12/2012 Kerstfeestje 27 4 

 
 Financiering ? 

 
De financiering van onze atelierwerking gebeurt door het provinciaal jeugdwerk in kader 
van jeugdwerk en door lokaal beleid stad Ieper. De deelnemers betalen 3 euro per 
activiteit en 5 euro voor vervoer aan huis. 

 

5 De Uitvliegers 

 Wat ? 
 
De Uitvliegers is een vrijetijdswerking voor jongeren en volwassenen die thuis- of 
alleenwonend zijn. Er wordt deelgenomen aan activiteiten in de socioculturele sector.  
Deze werking heeft tot doel mensen met een beperking ontspanningsmogelijkheden 
aanbieden en hen op deze manier integreren in de maatschappij.   

 
 Wanneer ? 
 
De activiteiten van De Uitvliegers gaan meestal in het weekend door. Het precieze 
tijdstip is afhankelijk van het aanbod. Doorgaans worden de activiteiten georganiseerd 
op vrijdagavond, zaterdagavond of zondagnamiddag. Er is maandelijks minstens één 
activiteit. Er worden geen activiteiten van De Uivliegers georganiseerd tijdens de 
zomermaanden juli en augustus. 
   
 Hoe ? 
 
De activiteiten worden georganiseerd onder leiding van een beroepskracht. Samen met 
vrijwilligers wordt er gezorgd voor voldoende begeleiding van de deelnemers. 
Intensiteit van de begeleiding wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de 
deelnemers. Gemiddeld gezien is er één begeleider per 2 tot 3 deelnemers. 
 
 Wie ? 
 
De deelnemers van De Uitvliegers zijn jongeren en volwassenen mentale beperking 
vanaf 16 jaar uit regio Ieper. De deelnemers zijn thuiswonend of alleenwonend. 

 
 Bekendmaking ? 
 
De activiteiten van De Uitvliegers worden bekendgemaakt via de maandelijkse 
Uitvliegerskrant regio Ieper. 
 
 
 



 Overzicht activiteiten  
  

Maand Datum Wat  Deelnemers Begeleiders 

Januari 24/01/12 Nieuwjaarsetentje 48 4 

 29/01/12 Nieuwjaarsaperitief 38 3 

Februari 11/02/12 Carnavalsfeest  85 3 

 18/02/12 Club Brugge 22 3 

 25/02/12 Cinemaçavat 32 5 

Maart 18/03/12 Carnavalsstoet Poperinge 12 3 

April  03/04/12 Wandelen met honden 10 2 

Juni 19/06/11 Huifkarrentocht 12 4 

September 25/09/11 Rit met oldtimers 11 2 

Oktober 21/10/11 Halloweentocht 16 3 

November 06/11/11 Bolletra in Watou 27 6 

December 18/12/11 Cinema Roeselare 21 5 
 

 Vrijwilligers 
 

Er is driemaandelijks een vergadering met alle 15 vrijwilligers.  In deze vergadering 
wordt er een planning opgemaakt en activiteiten georganiseerd. Tevens worden de 
voorbije activiteiten uitvoerig geëvalueerd.   

 

 Financiering 
 

De Uitvliegers wordt gefinancierd door het provinciaal jeugdwerk en lokaal beleid stad 
Ieper.  De deelnemers betalen gemiddeld drie euro per activiteit, naargelang het 
aanbod.  

6 Speel-o-theek ‘De Stokpop’ 

 Wat?  
 

Kinderen moeten kunnen spelen en de wereld ontdekken.  Het is echter niet altijd 
eenvoudig om de nieuwste stukken speelgoed aan te kopen als ouder.  Zeker ouders 
van kinderen met een beperking moeten kunnen zoeken welke soorten speelgoed er 
bestaan binnen de mogelijkheden van hun kinderen.  Speciaal aangepast speelgoed dat 
een bepaalde therapie of ontwikkeling wil stimuleren is er aanwezig.  Dit speelgoed is 
tevens niet altijd gemakkelijk terug te vinden in een reguliere speelgoedwinkel.   
Daarom is er sinds 2001 een ééngemaakte speel-o-theek ‘De Stokpop’.  Deze speel-o-
theek is ontstaan uit een samensmelting van de speel-o-theek van de Ieperse 
Jeugddienst en de speel-o-theek met aangepast speelgoed van de WVA.   
Deze samenwerking kadert volledig in de inclusiegedachte van de WVA.  Vanaf nu is er 
maar één speel-o-theek meer.  U kan onder hetzelfde dak zowel aangepast als gewoon 
speelgoed ontlenen.  Het voordeel van deze fusie is dat er een groter aanbod is aan uit 
te lenen speelgoed.  

 

 Wanneer ? 
 

De speel-o-theek heeft verschillende uitleendiensten per maand nl.  

 Iedere eerste en derde zaterdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur 

 Iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
‘De Stokpop’ is gesloten in juli en augustus (behalve de eerste zaterdag van juli). 



 Hoe ?  
 

Het speelgoed staat uitgestald op rekken en wordt ingedeeld in 10 verschillende 
categorieën : 

 

 fijne motoriek 

 grove motoriek 

 constructie 

 zintuiglijk 

 muziek 

 gezelschapsspelen 

 puzzels 

 taal 

 literatuur 

 fantasie 
 

Ieder stuk speelgoed is eveneens te bekijken in fotoboeken, waarbij ook de speluitleg 
en de doelstellingen van een bepaald stuk speelgoed worden opgenomen.  Op het 
databasebestand, dat via internet te raadplegen is, vindt u van elk stuk speelgoed een 
foto en een korte beschrijving voor welke handicap dit specifiek spelmateriaal bedoeld 
is.   Ook het gewone speelgoed is er terug te vinden. Sinds 2009 is er een afzonderlijke 
website voor ‘De Stokpop’ nl.  www.destokpop.be. Hierop staan alle speelgoedstukken 
en hun categorie vermeld. 

 
 

 Wie ?  
 

De speel-o-theek staat open voor iedereen.  Ieder jaar wordt een uitgebreide 
bekendmaking gevoerd.  Dit resulteert in heel wat nieuwe leden. Onder andere heel 
wat onthaalmoeders maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid.  Ook 
voorzieningen en scholen voor buitengewoon onderwijs doen er beroep.  
Elk jaar zijn er een aantal studenten, die in kader van een schoolopdracht, een bezoek 
brengen aan ‘De Stokpop’.  
Tijdens de vakantie wordt er vaak speelgoed gebruikt door zowel de stedelijke 
speelpleinwerking als speelpleinwerking Spelewijs. Tevens merken we dat er heel wat 
materiaal, vooral dan de grote stukken, uitgeleend wordt voor familiefeesten. 

     De Stokpop telt 700 leden en per uitlening komen er gemiddeld een 15-tal leden. 
  

 Waar ? 
 

De speel-o-theek is gevestigd in de Polenlaan 5 te Ieper. Dit gebouw is gelegen in De 
Neerstad, een nieuw stadsgedeelte in Ieper.  
  
 Bekendmaking ? 

 
In 2002 werd gestart met het uitgeven van een tweemaandelijks krantje ‘De 
Stokpopkrant’. Dit krantje wordt zowel verstuurd naar alle leden van de speel-o-theek 
als naar kinderdagverblijven, voorzieningen, … Op deze manier worden de leden op de 
hoogte gebracht van nieuw aangekocht speelgoed en blijven de mensen de weg naar de 
speel-o-theek vinden.  

 
 
 
 

http://www.destokpop.be/


 Vrijwilligers ? 
 

Tijdens iedere uitlening zijn er twee medewerkers aanwezig. Ieder stuk uitgeleend 
speelgoed wordt  door hen genoteerd op de fiche van de ontlener.  Bij het 
binnenbrengen van uitgeleende stukken wordt het speelgoed gecontroleerd op de 
volledigheid en op eventuele schade. 
Naast de uitleningen komen de medewerkers regelmatig samen om nieuwe aankopen af 
te spreken, om nieuw speelgoed te fotograferen en te voorzien van de nodige codes, 
om kapot speelgoed te herstellen, … 

 
 Kostprijs ? 

 
De ontlener betaalt een lidgeld van 6,50 euro/jaar en per stuk speelgoed wordt er 0,25 
euro gevraagd.  Voor grotere stukken wordt er iets meer betaald. Men mag de stukken 
speelgoed 1 maand bij zich houden.  Bij te laat terugbrengen (zonder te verwittigen) 
wordt er een boete aangerekend.  

 
 Financiering ? 

 
De Stokpop wordt gefinancierd vanuit het provinciaal jeugdwerk. Tevens krijgen we 
voor deze werking ook middelen vanuit de stad Ieper. 

7 Mobiele Stokpop 

 Wat ? 
 

De Mobiele Stokpop is een rijdende speel-o-theek die op vaste tijdstippen halt houdt op 
verschillende plaatsen waar vooral veel ouders en kinderen komen. Naast het uitlenen 
van speelgoed, is er eveneens een infotheek in onder gebracht omtrent het thema 
opvoedingsondersteuning. 
 
 Wanneer ? 

 
In november 2009 ging de Mobiele Stokpop officieel van start. De Mobiele Stokpop 
houdt halt op vaste standplaatsen en vaste tijdstippen. De   stopplaatsen zijn verspreid 
over Poperinge en deelgemeenten en Vleteren. 

 
 Voor wie ?  
 
De Mobiele Stokpop richt zich naar kinderen en ouders die speelgoed wensen uit te 
lenen. Ook mensen die nood hebben aan opvoedingsondersteuning kunnen eveneens bij 
de Mobiele Stokpop terecht. De Mobiele Stokpop telde eind 2011 125 leden. 

 
 Hoe ? 
 
Naar het voorbeeld van De Stokpop is het speelgoed ook bij de Mobiele Stokpop 
onderverdeeld in verschillende categorieën. De speelgoedstukken kunnen ontleend 
worden voor vaste termijnen.  Bij specifieke vragen kan er speelgoed besteld worden, 
die dan via De Stokpop ter beschikking gesteld worden binnen de Mobiele Stokpop.  
Naast het aspect van speelgoed uitlenen kunnen ouders ook bij de Mobiele Stokpop 
terecht voor vragen rond opvoeding. Deze opvoedingsondersteuning wordt gegeven 



door een deskundige ter plaatse. Daarnaast is er een infotheek aanwezig met allerlei 
nuttige informatie in verband met opvoeden. 
 
 Waar ? 

 
De Mobiele Stokpop heeft een aantal vaste stopplaatsen op vaste tijdstippen. Deze zijn 
gelegen in wijken en op plaatsen waar veel ouders en kinderen komen. Deze zijn 
verspreid over enerzijds Poperinge en deelgemeenten en anderzijds Vleteren. 

 
 

 Vrijwilligers ? 
 
Enkel en alleen voor de omkadering van deze werking zijn een aantal vrijwilligers 
actief. Tot de taken van deze mensen behoren onder andere het aankopen van 
speelgoed, het nummeren van de stukken en het bijhouden van een overzicht van de te 
ontlenen stukken. Naar de uitleningen zelf of de ondersteuning in het kader van 
opvoedingsvragen, werken er op dit ogenblik geen vrijwilligers mee. 

 
 Kostprijs ? 
 
Mensen die speelgoed ontlenen, betalen een jaarlijks lidgeld van 6,50 euro. Daarnaast 
wordt een prijs aangerekend per ontleend stuk speelgoed. De informatie omtrent 
opvoedingsondersteuning is gratis. 

 
 Financiering ? 
De Mobiele Stokpop wordt gefinancierd vanuit stad Poperinge en gemeente Vleteren. 
Ook de WVA biedt ondersteuning. 

 

Activiteiten voor volwassenen 

1 De Spiegel 

 Wat ? 
 

De ontmoetingsruimte De Spiegel is een plaats waar iedereen zich thuis voelt en waar 
men naartoe kan gaan, zonder dat er een specifieke activiteit gepland is.  Het is een 
verzamelpunt van waaruit aan verschillende activiteiten kan deelgenomen worden.  
Activiteiten die in de regio plaatsvinden worden er nl. bekend gemaakt.  De Spiegel is 
dan ook echt bedoeld als springplank naar het reguliere circuit toe.   

 
 Wanneer ? 

 
De openingsuren zijn de volgende :  

o Iedere woensdag16.00 – 20.00 
o Iedere vrijdag  16.00 – 22.00 
o Iedere zaterdag  16.00 – 22.00 
o Iedere zondag  16.00 - 20.00 

In samenwerking met Den Ommeloop (cfr. samenwerkingsverbanden) organiseren wij 
elke dinsdag en donderdag dagbesteding in De Spiegel.  Dit is vooral bedoeld voor 
mensen die wegens één of andere reden werkloos zijn bij de beschutte werkplaats, 



gewoon thuis verblijven of alleen wonen.  Niet-bewoners van Den Ommeloop mogen 
echter ook deelnemen aan deze activiteiten.  In de voormiddag wordt een middagmaal 
klaargemaakt.  In de namiddag kunnen eigen voorstellen uitgewerkt worden.   
Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten van de dagbesteding in 2012: 
 

Wanneer? Wat? Hoeveel  
personen? 

Januari 2012 03/01/2012 Nieuwjaarsquiz     11 

 05/01/2012 Onderleggers maken     9 

 10/01/2012 Vlaamse film     9 

 12/01/2012 Rondleiding ’T Perron Ieper     5 

 17/01/2012 Zeepjes maken   10 

 19/01/2012 Bingo    8 

 24/01/2012 Muzikale namiddag   10 

 26/01/2012 Trivial Persuit    7 

 31/01/2012 Knutselen met wasspelden   11 

Februari 2012 02/02/2012 Koekjesbak + volksspelen    7 

 07/02/2012 Muzikaal pak    9 

 09/02/2012 Kadertjes maken    8 

 14/02/2012 Filmnamiddag    8 

 16/02/2012 Verassingsactiviteit    8 

 21/02/2012 Maskers uit klei   11 

 23/02/2012 Quiz    8 

 28/02/2012 Bowlen op de Wii    5 

Maart 2012 01/03/2012 Uitstap bibliotheek    5 

 06/03/2012 Kegelspel + sjoelbak    9 

 08/03/2012 Kapstokjes maken    8 

 13/03/2012 Wandelen met asielhonden    8 

 15/03/2012 Gipsfiguren    9 

 20/03/2012 Smullentocht   10 

 22/03/2012 Bezoek aan de kringloopwinkel    9 

 27/03/2012 Petanque    9 

 29/03/2012 Verassingsactiviteit    6 

April 2012 03/04/2012 Paaseierenzoektocht   11 

 05/04/2012 Chocoladenamiddag    8 

 10/04/2012 Verwennamiddag   12 

 12/04/2012 Gezelschapsspelletjes   13 

 17/04/2012 Bingo   11 

 19/04/2012 Uitstap Labyrint    7 

 24/04/2012 Digitale namiddag   12 

 26/04/2012 Speelnamiddag De Panne    8 

Mei 2012 03/05/2012 Bibliotheek + bakken    7 

 08/05/2012 Molky    8 

 10/05/2012 Knutselen moederdag    6 

 15/05/2012 Muzikaal pak    8 

 22/05/2012 Uitstap Paters West-Vleteren   10 

 24/05/2012 Wenskaarten    5 

 29/05/2012 Uitstap Verdronken weiden    8 

 31/05/2012 Minigolf Berg en dal    5 

Juni 2012 05/06/2012 Ieper binnenste buiten    9 

 07/06/2012 Muziekquiz    8 

 12/06/2012 Knutselen vaderdag    6 



 14/06/2012 Bibliotheek + ijsje    5 

 19/06/2012 Volksspelen    7 

 21/06/2012 Uitstap Floralux    7 

 26/06/2012 Buitenspelen    6 

 28/06/2012 Strijkparels + fruitsla   11 

September 2012 04/09/2012 Bezoek Flanders Fields + belforttoren     7 

 06/09/2012 Bibliotheek     4 

 11/09/2012 Gezelschapsspelen     6 

 13/09/2012 Gezelschapsspelen     7 

 18/09/2012 Bingo     9 

 20/09/2012 Knutselen     6 

 25/09/2012 Creatief met klei     9 

 27/09/2012 Muzikaal pak     6 

Oktober 2012 02/10/2012 Knutselen spookjes     7 

 04/10/2012 Verwennamiddag     7 

 09/10/2012 Uitstap Zoo in Rijsel     6 

 11/10/2012 Herfstwandeling     4 

 16/10/2012 Knutselen met eierdozen   10 

 18/10/2012 Knutselen rond Halloween     7 

 23/10/2012 Bingo   11 

 25/10/2012 Filmnamiddag     7 

 30/10/2012 Pompoenen snijden     8 

November 2012 08/11/2012 Bibliotheek + Wii     6 

 13/11/2012 Herfstknutselen     8 

 15/11/2012 Schilderijen maken     5 

 20/11/2012 Desserten maken     7 

 22/11/2012 Uitstap kerstmarkt Fournier Menen   11 

 27/11/2012 Verassingsactiviteit     9 

 29/11/2012 Uitstap Floralux kerstgerief     7 

December 2012 04/12/2012 Pannekoekenverkoop     7 

 06/12/2012 Kerstkoken     7 

 11/12/2012 Kerstkaartjes     9 

 13/12/2012 Kerststukje maken     7 

 18/12/2012 Kerstballen maken     9 

 20/12/2012 Kerstnamiddag     6 

 
 
Iedere werkdag van 16.00 tot 17.30 uur kunnen werknemers van de beschutte 
werkplaats en anderen in De Spiegel terecht voor een kopje koffie.  Iedere dag 
ontvangen we 15-tal mensen.   Dit is de ideale gelegenheid voor een losse babbel.  Er 
komen dan ook heel wat voorstellen voor activiteiten tijdens dit gebeuren.     

 

 Wie ? 
 

De Spiegel is bedoeld voor iedereen. De meeste bezoekers weten echter wel dat dit 
een initiatief is van de WVA en m.a.w. gericht is op personen met een beperking. We 
merken wel dat er ook heel wat personen zonder beperking een bezoekje brengen. 
Hierbij gaat het o.a. over heel wat van de vrijwilligers waarop de WVA kan rekenen, 
maar ook hun vrienden en kennissen zoeken De Spiegel op.  Wij kunnen weten hoeveel 
mensen regelmatig naar De Spiegel komen omdat deze dan ook een gratis lidkaart 
verkrijgen. Het aantal bezoekers neemt toe. Bij het opmaken van de lidkaarten 
kwamen we aan 340 regelmatige bezoekers. Hierbij zijn zeker niet alle bezoekers 
gerekend. Wij ontvangen tijdens de openingsuren gemiddeld een 35-tal personen.  



 
 Hoe ? 

 
De ontmoetingsruimte De Spiegel wordt opengehouden door een beroepskracht van de 
WVA of een vrijwilliger, samen met iemand uit de doelgroep. De openingsuren worden 
opgesplitst op vrijdag en zaterdag zodat elk duel vier uren dient mee te werken.  
Daarnaast worden de meeste activiteiten ter plaatse georganiseerd. Vaak is De Spiegel 
ook onze vaste afspreekplaats voor het vertrek naar allerhande socioculturele 
activiteiten binnen de regio.   
De Spiegel gebruikt wordt ook gebruikt om de verjaardag van iemand te vieren of om 
een feestje te organiseren.  
Wij organiseren tevens een aantal clubwerkingen. Deze worden in onderstaande verder 
toegelicht.  
 

 Vrijwilligers ? 
 

De vrijwilligers in De Spiegel staan in voor het organiseren van de activiteiten en het 
openhouden van De Spiegel. Daarnaast is er een Werkgroep De Spiegel die maandelijks 
vergadert en die bestaat uit bezoekers van De Spiegel en een aantal vrijwilligers onder 
leiding van twee personeelsleden.  

 
 Bekendmaking ? 

 
o De bekendmaking van onze activiteiten gebeurt op drie manieren : 

o Mond-op-mond reclame door onze doelgroep en vrijwilligers. 
o Via affiches die uitgehangen worden in onze ontmoetingsruimte. 
o Door het opsturen van de ‘Uitvliegerskrant regio Ieper’. Dit is een 

krantje, dat maandelijks verspreid wordt. Dit krantje wordt 
opgestuurd naar alle geïnteresseerden. Dit waren ongeveer 420 
adressen in 2012.  
 

 Overzicht van de activiteiten :  
 
o De clubwerkingen zijn werkingen die op geregelde tijdstippen georganiseerd 

worden. Het gaat om volgende werkingen :  
o VOGELPIK 

Iedere eerste woensdag van de maand van 17.30 tot 18.30 uur 
voor ongeveer 16 deelnemers.  

o SJOELBAK 
Iedere derde woensdag van de maand van 17.30 tot 18.30 uur 
voor ongeveer 22 deelnemers. 

o DE SPIEGELSTOTERS 
Iedere tweede zondag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur voor 
10 deelnemers. 

o WANDELCLUB ‘DE SPIEGELSTAPPERS’ 
Iedere maand wordt er deelgenomen aan een georganiseerde 
wandeling. Zelf worden er drie wandelingen georganiseerd. Wij 
hebben in 2012 in totaal zo’n 35 Spiegelstappers ingeschreven.  
Van dit aantal namen er telkens ongeveer een 25 à 30 personen 
deel per wandeling. In totaal werden er in 2011 15 wandelingen 
georganiseerd. 
 
Overzicht deelname wandelingen 
19 februari Passendale 29 deelnemers    4 begeleiders 



25 maart  Ieper  32        5 
08 april  Poperinge 24       4 
28 mei  Dranouter 23       4 
09 juni  Poelkapelle 20       3 
24 juni  Marke  21       3 
08 juli  Vlamertinge 22                4 
12 aug.  Zillebeke 18       3 
01 sept.  Westouter 21       3 
25 sept.  Ieper  24       3 
21 okt.  Zonnebeke 18       3 
17 nov.  Wervik  26       4 
02 dec.  Ieper  28       4 
 

De Spiegelstappers hebben zelf 3 grootse wandeltochten 
georganiseerd : 
     20 maart  Smullentocht   685 deelnemers 
     05 juni  Ieper binnenste buiten 450 deelnemers 
     19 oktober Halloweentocht  482 deelnemers 

 
o DE SPIEGELKAARTERS 

In 2010 werd de kaartersclub De Spiegelkaarters opgericht.    
Iedere 4e zondag van de maand is er manillen.  16 personen 
waren ingeschreven in 2012. 
 

o TAFELVOETBAL 
Ook in 2010 werd er een tafelvoetbalclub opgericht.  Iedere 1e 
zaterdag van de maand is er tafelvoetbal in competitieverband.  
20 personen waren hiervoor ingeschreven in 2012.  
 

o De zomeruitstappen : 
o Bij de zomeruitstappen is er een afwisselend programma voorzien 

waarbij ondersteunend gewerkt wordt. Deze uitstappen hebben tot 
doel diegenen die niet op reis of op kamp kunnen gaan toch de 
mogelijkheid te bieden om een aangename vakantie te hebben.  

o U kunt in het overzicht van de activiteiten terugvinden welk aanbod 
aan zomeruitstappen er in 2012 waren.   

o Deze uitstappen zijn vooral bedoeld voor volwassenen met een lichte 
beperking, die bij hun ouders of alleen wonen. De zomeruitstappen 
worden ook opengesteld voor mensen uit de regio’s Veurne-
Diksmuide.  

o De zomeruitstappen worden meestal georganiseerd met als 
afspreekplaats De Spiegel. De activiteiten worden uitgewerkt   in 
samenwerking met Den Ommeloop.  
 

o Andere activiteiten :  
 

Wanneer? Wat? Hoeveel  
personen? 

Januari 2012 14/01/2012 Quiz rond film en muziek   12 

 22/01/2012 Nieuwjaarsetentje   58 

 29/01/2012 Nieuwjaarsaperitief   30 

Februari 2012 11/02/2012 Carnavalsfeest Proven   51 

 18/02/2012 Club Brugge   24 

 25/02/2012 Cinema Cavat   336 



Maart 2012 18/03/2012 Carnavalsstoet Poperinge    9 

 22/03/2012 Smullentocht   310 

 25/03/2012 Volksspelen    9 

April 2012 01/04/2012 Wandelen met honden   24 

 08/04/2012 Paaseierenraap   16 

 13/04/2012 Koekjeskaarting   80 

 14/04/2012 Koekjeskaarting   60 

 15/04/2012 Koekjeskaarting   28 

Mei 2012 01/05/2012 Club Brugge   13 

 09/05/2012 Zomerfuif 108 

 13/05/2012 Kattestoet 18 

Juni 2012 05/06/2012 Ieper Binnenste buiten 685 

 08/06/2012 Pyamafuif   16 

 17/06/2012 Ontmoetingsdag   78 

 29/06/2012 Clubviering   64 

Juli 2012 23/07/2012 Bellewaerde   84 

 27/07/2012 Oogstfeesten Aalter   12 

Augustus 2012 04/08/2012 Folkfestival Dranouter   39 

 06/08/2012 Avondmarkt Lombardsijde      9 

 15/08/2012 Barbecue in De Spiegel   27 

September 2012 23/09/2012 Club Brugge   18 

Oktober 2012 13/10/2012 Biljarttornooi Ieper-Veurne   16 

 19/10/2012 Halloweentocht   27 

 19/10/2012 Just-for fun fuif   32 

 27/10/2012 Halloweentocht   32 

November 2012 11/11/2012 Sintmaarten feest   33  

 17/11/2012 Karaoke   15 

 24/11/2012 Hutsepotweekend   28 

 25/11/2012 Hutsepotweekend 106 

December 2012 15/12/2012 Kerstmarkt Veurne   15 

 16/12/2012 Kerstnamiddag voor kinderen   16 

 25/12/2012 Kerstdagfeest in kersecorf   36 

 26/12/2012 Club Brugge   16 

 31/12/2012 Oudejaarsavond   65 

 
 Financiering ? 

 
De financiering van De Spiegel gebeurt deels door onze erkenning binnen het VAPH 
in het kader van vrijetijdsbesteding voor volwassenen met een beperking en deels 
door stad Ieper. De deelnemers betalen tevens een kleine bijdrage. Dit is vooral bij 
uitstappen.  

 

2 Activiteiten binnen regio Diksmuide  

 Wat ? 
 
De werking in regio Diksmuide is er sinds 2000. In deze regio beschikken wij over : 
 
 
 



 
o ‘HET ATELIER DIKSMUIDE’  
 
Deze werking is gelijklopend met ‘Het Atelier Ieper’. Wij ondervinden 
echter dat de mentale leeftijd bij de doelgroep te Diksmuide iets lager ligt 
dan bij de doelgroep in Ieper. In ‘Het Atelier Diksmuide’ staan tevens de 
sociale contacten en de creatieve vorming centraal. In ‘De stuurgroep’ (cfr. 
infra) wordt er door de doelgroep beslist welke activiteiten er maandelijks 
georganiseerd worden.   

 
o ‘MEDIACLUB DIKSMUIDE’ 
 
Deze werking is gelijklopend met De Mediaclub te Ieper. In Diksmuide wordt 
er tevens aangesloten bij de activiteiten uit het reguliere vrijetijdsaanbod. 
In ‘De stuurgroep’ (cfr. infra) wordt er beslist welke uitstap er maandelijks 
wordt gemaakt.   
 
o ‘DE STUURGROEP DIKSMUIDE’ 
 
Dit is een stuurgroep, die bestaat uit 12 personen.  Het gaat om : 

 mensen van de doelgroep 

 ouders 

 1 vertegenwoordiger van het ‘MPI Klerken’ 

 5 vertegenwoordigers van ‘Het Begijnhof’ 

 2 vertegenwoordigers van ‘Duin en Polder’ 

 de verantwoordelijke van de WVA  
Zij helpen mee in het organiseren van de activiteiten, de evaluatie van de 
activiteiten en het plannen van komende activiteiten. Wij zijn in 2011 vier 
keer samengekomen. Deze stuurgroep kadert binnen de WVA visie namelijk 
het vraag gestuurd werken.   
 
o ‘DE ZOMERFUIF’ 
 
Vanuit ‘De stuurgroep Diksmuide’ wordt er elk jaar een fuif georganiseerd 
voor mensen met een beperking.  Dit jaar vond deze fuif plaats in het LDC 
Ten Patershove in Diksmuide.  We hebben toen een 140 mensen mogen 
verwelkomen.   

 
 Wie ? 
 
Wij bereiken binnen de regio een 30-tal (jong-)volwassenen. Wij opteren hier vooral 
mensen te bereiken, ongeacht de aard van hun beperking, die thuiswonend zijn. Dit 
is namelijk vaak de doelgroep die het moeilijkst toegang kan verkrijgen tot zinvolle 
vrijetijdsbesteding.   
 
 

 
 Wanneer ? 

 
De activiteiten van ‘De Mediaclub Diksmuide’ gaan één keer per maand door, het 
tijdstip is afhankelijk van het aanbod.  
De activiteiten van ‘Het Atelier’ gaan door op zaterdagnamiddag 1 keer per maand 
tussen 10-12.00 uur.  

 



 Bekendmaking ? 
 

Binnen deze regio verspreiden wij de Mediakrant regio Diksmuide.  Daar we 
ondervinden dat veel mensen uit regio Veurne ook aansluiten bij de activiteiten in 
Diksmuide, hebben we sinds september 2009 één boekje voor de regio Diksmuide-
Veurne nl. Uitvliegerskrant regio Veurne-Diksmuide.  Dit kan tevens gratis verkregen 
worden en is bedoeld voor alle geïnteresseerden.  

 
 Activiteiten ? 

 
Onderstaande activiteiten vonden meestal plaats in het LDC Ten Patershove. Voor 
de overige activiteiten was het LDC de afspreekplaats.  
 

Maand Datum Wat Aantal deelnemers 

Januari 2012 06/01/2012 Nieuwjaarsreceptie 
Veurne 

  4 

 13/01/2012 Sjoelbak   3 

 14/01/2012 Krijttekenen en 
inkaderen 

12 

 20/01/2012 Volksspelen 3 

 22/01/2012 Nieuwjaarsetentje 6 

Februari 2012 03/02/2012 Vogelpik 13 

 04/02/2012 Knutselen rond 
Valentijn 

12 

 11/02/2012 Carnavalsfuif Proven 20 

 17/02/2012 Vier op een rij 4 

 18/02/2012 Club Brugge 2 

 24/02/2012 Vogelpikcompetitie 4 

Maart 2012 02/03/2012 Quiz 4 

 09/03/2012 Sjoelbak 3 

 16/03/2012 Volksspelen 2 

 17/03/2012 Bowling Koekelare 4 

 23/03/2012 Vogelpik 2 

 30/03/2012 Bingo 20 

 31/03/2012 Fotozoektocht 6 

April 2012 06/04/2012 Ontmoetingsavond 4 

 13/04/2012 Sjoelbak 3 

 20/04/2012 Film en Quiz 3 

 21/04/2012 Knutselen 8 

 28/04/2012 Dranouter aan Zee 6 

Mei 2012 01/05/2012 Voetbal Club Brugge 2 

 04/05/2012 Vogelpik 4 

 09/05/2012 Zomerfuif Diksmuide 120 

 11/05/2012 Manillen 4 

 25/05/2012 Sjoelbak 3 

 26/05/2012 Ontmoetingsdag 2 

Juni 2012 01/06/2012 Filmavond 15 

 08/06/2012 Pyjamafuif 3 

 15/06/2012 Ping Pong 5 

 16/06/2012 Bloemschikken 8 

 22/06/2012 Vogelpik 6 

 29/06/2012 Clubviering 4 

Juli 2012 06/07/2012 Terrassen 6 



 13/07/2012 Rommelmarkt 4 

 20/07/2012 Muziek 5 

 23/07/2012 Bellewaerde 2 

Augustus 2012 15/08/2012 Zomerbbq 4 

 17/08/2012 Terrassen 6 

 24/08/2012 Animatiespelletjes 3 

 31/08/2012 Zomeropsluit 6 

September 2012 07/09/2012  Sjoelbak 4 

 14/09/2012 Cocktails 6 

 21/09/2012 Vogelpik 3 

 23/09/2012 Voetbal Club Brugge 4 

 28/09/2012 La Palma Gits 6 

Oktober 2012 05/10/2012 Kookles: hutsepot 6 

 12/10/2012 Verjaardagsfeestje 3 

 19/10/2012 Gezelschapsspelen 4 

 20/10/2012 Bowling Koekelare 6 

 26/10/2012 Vogelpik 3 

 27/10/2012 Verjaardagskaarten 4 

November 2012 09/11/2012 Sjoelbak 4 

 10/11/2012 Eigen krantje maken 11 

 17/11/2012 Karaoke in Ieper 3 

 23/11/2012 Vogelpik 4 

 24/11/2012 Hutsepotweekend 16 

 30/11/2012 Halloweenfeestje 2 

December 2012 07/12/2012 Vogelpik in Ieper 2 

 14/12/2012 Sjoelbak 4 

 15/12/2012 Kerstmarkt in Veurne 3 

 21/12/2012 Kerstfeestje in Veurne 3 

 26/12/2012 Voetbal Club Brugge 2 

 31/12/2012 Oudejaarsavond Ieper 6 
 

 Financiering ?  
 
De financiering voor de werking in regio Diksmuide wordt voorzien door de 
erkenning binnen het VAPH. Daarnaast worden de lokalen van het LDC in Diksmuide 
gratis ter beschikking gesteld.    

3 Activiteiten binnen regio Veurne 

 Wat ? 
 

o WVA VEURNE VRIJETIJDSCENTRUM :  
 

Sinds 2009 zijn we van start gegaan met een nieuw concept in Veurne 
namelijk : ‘WVA Veurne Vrijetijdscentrum’. We goten de TGV in een 
vernieuwd kleedje en maakten er een activiteitencentrum van waar onze 
147 leden langs kunnen komen voor een activiteit en/of een gezellige babbel 
met de overige mensen.    
 

 CLUBWERKINGEN :  
 



Er zijn iedere maand 2 clubwerkingen : sjoelbak en vogelpik. Telkens 
nemen er 15 à 20 personen deel.  

 
 Wie ? 
 
Er kwamen wekelijks gemiddeld een 30-tal mensen naar het vrijetijdscentrum in 
2012. Het ging om mensen die een mentale beperking, fysieke handicap, psychische 
problematiek, socio-economische problematiek of een meervoudige problematiek 
hebben. Iedereen kan echter iets komen drinken in het vrijetijdscentrum. Dit 
kadert binnen het inclusief werken van de WVA.  
Mensen die regelmatig een bezoekje brengen krijgen een lidkaart, waardoor we 
zicht hebben op het aantal leden, nl. 147.  

 
 Wanneer ?  
 
In het vrijetijdscentrum worden er wekelijks activiteiten georganiseerd op 
vrijdagavond van 16 tot 20 u..    

 
 Hoe? 
 
De leden van WVA Veurne hebben een actieve inbreng in de keuze van de 
activiteiten. Er is dan ook een ideeënbox die regelmatig gebruikt wordt bij het 
plannen van de activiteiten. In 2010 werd er een stuurgroep opgericht. 
Vanuit de vrijetijdsactiviteiten wordt er ruimte gemaakt om te luisteren naar de 
hulpvraag van de leden.   Heel vaak wordt dit gekoppeld aan sociale dienstverlening 
en/of vrijetijdstrajectbegeleiding.   

 
 Bekendmaking ? 
 
De bekendmaking gebeurt via de maandelijkse Uitvliegerskrant regio Veurne - 
Diksmuide, die gratis wordt rondgestuurd naar de aangesloten leden en diensten in 
de buurt.   

 
 Overzicht van de activiteiten 
 
In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die doorgingen 
vanuit of in het WVA Veurne Vrijetijdscentrum.  

 

Maand Datum Wat Aantal deelnemers 

Januari 2012 06/01/2012 Nieuwjaarsreceptie 24 

 13/01/2012 Vogelpik 20 

 20/01/2012 Volksspelen 24 

 27/01/2012 Sjoelbak 17 

Februari 2012 03/02/2012 Vogelpik 13 

 10/02/2012 Verjaardagsfuif 18 

 11/02/2012 Carnavalsfuif Prove 15 

 17/02/2012 Sjoelbak 18 

 24/02/2012 Manillen of Uno 28 

Maart 2012 02/03/2012 Winteractiviteit 5 

 09/03/2012 Quiz 18 

 16/03/2012 Volksspelen 17 

 17/03/2012 Bowling Koekelare 11 

 23/03/2012 Kaarting 17 

 30/03/2012 Bingo 20 



April 2012 06/04/2012 Vogelpik 18 

 13/04/2012 Sjoelbak 18 

 20/04/2012 Filmavond 25 

 26/04/2012 Kaarting 23 

Mei 2012 01/05/2012 Voetbal Club Brugge 2 

 04/05/2012 Vogelpik 15 

 09/05/2012  Zomerfuif  8 

 11/05/2012 Manillen 26 

 25/05/2012 Sjoelbak 28 

 26/05/2012 Ontmoetingsavond 7 

Juni 2012 01/06/2012 Filmavond 15 

 08/06/2012 Pyjamafuif 6 

 15/06/2012 Ontmoetingsdag 15 

 22/06/2012 Kaarting 25 

  29/06/2012 Clubviering 19 

Juli 2012 06/07/2012 Terrassen 15 

 13/07/2012 Rommelmarkt 9 

 20/07/2012 Muziek 20 

 23/07/2012 Bellewaerde 2 

Augustus 2012 15/08/2012 Zomerbbq 16 

 17/08/2012 Terrassen 19 

 24/08/2012 Animatiespelletjes 19 

 31/08/2012 Zomeropsluit 21 

September 2012 07/09/2012 Sjoelbak 26 

 14/09/2012 Cocktails 19 

 21/09/2012 Vogelpik 20 

 23/09/2012 Voetbal Club Brugge 5 

 28/09/2012 La Palma Gits 14 

Oktober 2012 05/10/2012 Kookles: hutsepot 22 

 12/10/2012 Verjaardagsfeestje 32 

 19/10/2012 Gezelschapsspelen 11 

 20/10/2012 Bowling Koekelare 11 

 26/10/2012 Vogelpik 26 

November 2012 09/11/2012 Sjoelbak 34 

 16/11/2012 Kaarting 13 

 17/11/2012 Karaoke in Ieper 10 

 23/11/2012 Vogelpik 29 

 24/11/2012 Hutsepotweekend 8 

 30/11/2012 Halloweenfeestje 23 

December 2012 07/12/2012 Vogelpiktornooi 
Ieper 

14 

 14/12/2012 Sjoelbak 19 

 15/12/2012 Kerstmarkt Veurne 19 

 21/12/2012 Kerstfeestje Veurne 22 

 26/12/2012 Voetbal Club Brugge 8 

 31/12/2012 Oudejaarsavond 
Ieper 

4 

 
 Financiering :  
 
WVA Veurne wordt gefinancierd door het VAPH.  De stad Veurne verleent ook een 
kleine subsidie, nl. 370 euro.   

 



4 Activiteiten diverse regio’s : reizen, kampen en weekendjes 

4.1 Paardenkampen 

 Wat ? 
 
Wij organiseren elk jaar 2 paardenkampen. We vertrekken vanuit het idee dat 
paarden een enorm therapeutisch effect hebben op personen met een beperking.  
Het paardenkamp is meer dan enkel en alleen paardrijden. De verzorging van het 
paard, het mesten van de stallen, het voederen van de dieren, … komen ook aan 
bod.  

 
 Wie ? 

 
Het paardenkamp doelt op kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.  
De aard van de beperking speelt hierbij geen rol.  Het gaat om mensen die door hun 
beperking niet kunnen aansluiten bij het reguliere paardrijden.  
 
 Waar ? 
 
Het kamp zelf gaat door in manege ‘De Vleterranch’ te West-Vleteren.   

 
 Hoe ? 
 
Het kamp duurt 5 dagen, zonder overnachting. Er wordt ’s morgens om 8.30 uur 
vertrokken aan het station in Ieper of aan het stadhuis van Poperinge en ’s avonds 
zijn de deelnemers daar terug omstreeks 17.00 uur.  ’s Middags is een warm 
middagmaal voorzien.  

 
 Wanneer ? 
 
De 2 paardenkampen hadden plaats in de paasvakantie. 
 
 Activiteitenoverzicht 
 
Gedurende de twee weken zaten de deelnemers in een groep gevorderden (blauw) 
en een groep beginners (rood) verdeeld. Dit schema werd tijdens beide weken 
gebruikt.  

 
 09– 09.30 09u.30 – 10.30 10.30 – 11.45u.  13.30 – 14.30  14.45 – 15u45  

  ROOD BLAUW ROOD BLAUW  ROOD BLAUW      ROOD  BLAUW   
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Din Drankje Staldienst Paardrijden Paardrijden Staldienst  
Verzorging Paardrijden Paardrijden Verzorging 

Wo Drankje Staldienst Paardrijden Paardrijden 
 

Staldienst Verzorging Paardrijden 
 

Paardrijden 
 

Verzorging 

Don Drankje Staldienst Paardrijden Paardrijden Staldienst Activiteit activiteit 

Vrij Drankje Staldienst Paardrijden Paardrijden Staldienst Oefenen + slotshow + spaghetti 

 
 Financiering ? 
 



De financiering gebeurt grotendeels door de erkenning bij de provincie in het kader 
van jeugdwerk. Daarnaast betalen de deelnemers ook een deel van de kostprijs. 
 
 Vrijwilligers ? 
 
Tijdens de paardenkampen helpen zowel in de eerste als in de tweede week een 8-
tal vrijwilligers mee. Een 6-tal vrijwilligers helpen mee om de deelnemers te 
begeleiden.  Daarnaast worden er vrijwilligers ingeschakeld om mee te helpen aan 
het vervoer.  Als laatste zijn er telkens twee vrijwilligers die het koken op zich 
nemen.  
 
4.2 Buitenlandse reis naar Lloret de Mar 

 
 Wat ? 
 
Wij organiseerden in 2011 tevens een geïntegreerde vakantie naar het warme 
zuiden. Wij sloten hiervoor aan bij een reisbureau (Herman en Vandamme) en op 
vraag van onze mensen trokken we dit jaar naar Lloret de Mar.  
 
 Wanneer ? 
 
Deze reis ging door van donderdag 28 juli tot en met vrijdag 5 augustus 2011. 
Vooraf werd er een infomoment georganiseerd voor zowel de deelnemers als een 
bijeenkomst samen met de vrijwilligers, die deze reis ondersteunden. Nadien werd 
een terugkomdag georganiseerd waar nieuwe ideeën konden uitgewisseld worden 
en waar er nagenoten werd van de voorbije reis.  
 
 Hoe ? 

 
Er wordt bewust gekozen om bij een reisbureau aan te sluiten. Dit past volledig 
binnen onze inclusiegedachte. 
Vooraf vonden er tevens verschillende contacten plaats met het reisbureau. Er was 
ook een overleg met de deelnemers. Tijdens deze vergadering werd de 
kamerverdeling overlopen, werden de eventuele daguitstappen voorgesteld en werd 
de reisbrochure overlopen. Iedereen kreeg een reisgids met daarin een 
inlichtingenblad om thuis te laten, een blad met informatie om mee te nemen naar 
Spanje, een blad met nuttige tips voor vertrek, een bagagelijst, …   
 
 Wie ? 

 
Op deze reis bereiken wij vooral de bovengroep. Dit zijn mensen die minder 
ondersteuning in het dagelijks leven nodig hebben maar eerder hulp nodig hebben 
bij maatschappelijke aspecten van de reis. Dit kan zijn : geldbeheer, organiseren 
van daguitstappen, opvolgen van de medicatie, psychosociale ondersteuning… Dit 
jaar waren er mensen mee met een fysieke handicap, een licht tot matig mentale 
beperking, een psychische stoornis en een aantal mensen die te kampen hebben 
met een meervoudige beperking.  Er namen 24 personen deel.  
 
 Activiteitenoverzicht 
 
Gedurende de reis werden er diverse daguitstappen voorgesteld. De deelnemers 
konden dan kiezen welke uitstappen ze wilden doen.  In 2011 waren dit de  
volgende : 
 



 Bezoek aan de stad Monserrat 
 Barcelona 
 Andorra 
 ezelsafari 

Elke avond kon er in het hotel gekeken worden naar een show. Daarnaast mochten 
de deelnemers elke avond kiezen of ze een uitstap wilden maken naar een 
discotheek, karaokebar of verkozen in het hotel te blijven. 

 
 Financiering ? 

 
De financiering voor Spanje gebeurt door onze erkenning binnen het VAPH in kader 
van vrijetijdsbesteding voor volwassenen. Daarnaast wordt een deel van de 
onkosten vergoed door de bijdrage van de deelnemers.  

 

 4.3 Buitenlandse reis naar Portugal 

 

 Wat ? 
 
Twee opvoedsters hebben het initiatief genomen om in Ourèm Sobral, niet ver van 
Fatima, een vakantiehuis (maximum 6 personen) in te richten voor personen met 
een beperking. Zij komen de deelnemers afhalen en terugbrengen in Zaventem.  

 
 Wanneer ? 
 
Deze reis ging door van zondag 12 juni tot en met zondag 19 juni 2011. 

 
 Hoe ? 
 
Vooraf zijn er twee personeelsleden en een medewerkster op vrijwillige basis een 
bezoek gaan brengen naar Ourèm Sobral, om zodoende een duidelijk beeld te 
hebben van dit initiatief.  
De WVA verzorgde de contacten vooraf en tevens het vervoer naar Zaventem.  
Een maand voor de reis was er een voorbereidende kennismaking en werden de 
deelnemers op deze bijeenkomst grondig geïnformeerd. Meteen werd er een 
diamontage getoond die de vrijwillige medewerkster had gemaakt bij haar bezoek.  
Achteraf vond er een evaluatie plaats.  

 
 Wie ? 
 
De deelnemers zijn mensen met een beperking. De aard van hun beperking speelt 
geen rol. Zij dienen enkel de reis te kunnen maken met het vliegtuig. Dit jaar 
gingen 5 personen op reis naar Portugal. 
Tot nu toe namen vooral mensen met een matig mentale beperking deel aan deze 
reis. 

 
  

 Activiteitenoverzicht  
 
Gedurende het verblijf staan er allerhande uitstappen op het programma. In de 
prijs is alles inbegrepen. In 2011 werd er een bezoek gebracht aan diverse steden 
en kastelen, werd er op regelmatige basis op restaurant gegaan, werd er een 
uitstap georganiseerd naar de zee… 
 



 Financiering ? 
 
De deelnemers betaalden 1.075 euro. In deze prijs zijn vervoer, begeleiding en de 
uitstappen inbegrepen.  

 4.4 Fietsvakantie 

 Wat ? 
 
Op vraag van heel wat jongeren en jongvolwassenen met een licht mentale 
beperking organiseert de WVA sinds 2005 een fietsvakantie. Vier personen, 
waaronder twee vrijwilligers en twee beroepskrachten, hebben dit bereid en  
uitgewerkt.  

 
 Wie ? 
 
Personen met een licht mentale beperking of een psychische stoornis. Deze 
fietsvakantie richt zich tot personen die thuis of alleen wonen. Er waren ook enkele 
deelnemers uit voorzieningen. De groep werd beperkt gehouden tot 20 deelnemers. 

 
 Wanneer ? 

 
Vooraf is er een infomoment geweest voor alle deelnemers en achteraf werd er een 
etentje georganiseerd om terug te blikken op een geslaagde vakantie.   
De fietsvakantie had plaats van maandag 18 tot en met vrijdag 22 juli 2011.  
 
 Hoe ? 

 
Vooraf waren er een 4-tal vergaderingen :  

 het parcours te bepalen 

 rustplaatsen vast te leggen 

 een lijst aan te leggen met alle benodigdheden 

 een medische fiche op te maken 

 een folder op te maken met alle info 
Vervolgens hebben er 2 personen het gehele parcours verkend en onder weg hotels 
vastgelegd. In juni werd er bijeengekomen met alle deelnemers om alles te 
overlopen en afspraken vast te leggen.  
De 4 medewerkers spraken af hoe de taken best verdeeld werden om dit initiatief 
goed te laten verlopen. Er werd vastgelegd dat we per dag ongeveer zo’n 65 à 70 
kilometer zouden fietsen met heel wat tussenpauzes.  Een begeleider reed vooraan 
en gaf het tempo aan, één in het midden en één achteraan.  
Dan hadden we nog iemand die met een busje meereed met reservemateriaal, een 
reservefiets, middagpicknick, versnaperingen en eventueel als bezemwagen. 
 
 Activiteitenoverzicht 
 
Het programma van de fietsvakantie zag er als volgt uit:  

 
Maandag 18 juli 2011 

Treinreis Ieper – Antwerpen-Berchem 
Fietstocht van Berchem station naar Lier 
Overnachting in hotel Aragon 
 

Dinsdag 19 juli 2011 
Fietstocht Lier - Lokeren 



Overnachting in hotel La Barakka 
Woensdag 20 juli 2011 

Fietstocht Lokeren - Maldegem 
Overnachting in hotel Cleythill 

 
Donderdag 21 juli 2011 

Fietstocht Maldegem - Lichtervelde 
Overnachting in hotel De Voerman 

 
Vrijdag 22 juli 2011 

Fietstocht Lichtervelde - Ieper 

 
 Financiering ? 

 
Deze fietsvakantie kostte 400 euro. In deze prijs was alles inbegrepen zowel het     
eten als de overnachtingen. Alleen moest men ’s avonds bij het gezellig samenzijn 
zijn drank betalen. Onderweg sliepen we in diverse hotels op basis van halfpension.  

 

 4.5 Het 16+kamp 

 

 Wat ? 
 
Jaarlijks wordt er voor de groep van de 16-plussers een kamp georganiseerd. In 
2012 trokken we naar ‘Lanceloot’ te Westouter 

 
 Wanneer ? 

 
Het kamp van de 16-plus ging door van zondag 29 tot en met dinsdag 31 juli 2012. 
 
 Hoe ? 
 
De voorbereiding en de organisatie gebeurde door twee beroepskrachten en een 
vijftal vrijwilligers. De taak van de vrijwilligers bestond er vooral in om de 
deelnemers te begeleiden, zowel psychosociaal als bij hun verzorging en om te 
koken. Gedurende het weekend werd er zoveel mogelijk aangesloten bij socio-
culturele activiteiten in de onmiddellijke omgeving. Ook bij het plannen van het 
16+weekend werden de deelnemers betrokken.  Gedurende de zomervakantie werd 
gevraagd wat zij zoal graag zouden doen op weekend en hier werd dan ook rekening 
mee gehouden bij het plannen van de activiteiten.   

 
 Wie ? 

 
Het kamp is bedoeld voor de jongeren van de 16+. Dit zijn jongeren tussen 16 en 30 
jaar met een licht verstandelijke beperking, motorische beperking, audiovisuele 
beperking en/of meervoudige beperking, jongeren met een psychische en/of sociale 
problematiek. 

 
 

 Activiteitenoverzicht 
 

Datum Voormiddag Namiddag Avond 

29/07/12  Heenreis Welkomfeestje met 
muziek en dans 

30/07/11 Wandeling + Barbecue + bal en Quiz + uno  



gezelschapsspelen bosspelen 

31/07/11 Knutselen Opkuis + terugreis  

 
 Financiering ? 

 
De deelnameprijs voor het weekend in 2012 bedroeg 65 euro per persoon. In deze prijs was 
alles inbegrepen: vervoer, logement, verzekering, begeleiding, kosten activiteiten, eten, 
drankjes, … 
 
 

5 Overige werkingen 

5.1  De ouderwerking 
De ouderwerking bestaat uit ouders van zowel kinderen, jongeren als volwassenen. 
Het gaat zowel om personen met een mentale, fysieke of meervoudige handicap. Er 
hadden 4 vergaderingen van de ouderleiding plaats. Dit jaar had er maar 1  
informatieavond plaats.   

 

Wanneer? Wat? Aanwezigen? 

1 februari 2011 

Vergadering ouderleiding : 
Eigen ervaringen 
Week van de opvoeding 
Digitale week 
Dag van de hulpdiensten 

  7  

 
 
21 april 2011 

Vergadering ouderleiding : 
Infoavond handicap 
broer/zus 
Voortraject en inschaling 
Daguitstap 

  8  

 
 
8 september 2011 

Vergadering ouderleiding : 
Evaluatie zomerwerking 
Activiteiten : oldtimerrit, 
halloweentocht, hutsepot 
Perspectief 2020 

  6 

 
 
17 november 2011 

Vergadering ouderleiding : 
Provinciale Prioriteiten- 
commissie 
Nieuwe locatie De Stokpop 
Dienst Ondersteuningsplan 
Persoonsvolgend budget  

  6 

   

17 mei 2011 Infoavond : 
Kind met handicap samen 
met broer/zus  

 24  

 

5.2 Werkgroep toegankelijkheid  
 

 Wat ? 
 
De werkgroep toegankelijkheid wil zorgen voor de optimalisering van de  
toegankelijkheid voor personen met een handicap op diverse vlakken.  



 
 Wie ? 
 
De doelgroep van de werkgroep bestaat vooral uit openbare besturen, architecten, 
horecasectoren, particulieren, … 
 
 Hoe ? 
 
De WVA beschikt over een aantal ervaringsdeskundigen die op regelmatige basis heel 
wat individuele brieven schrijven bij verbouwingswerken of bij de nieuwbouw van 
horecazaken, winkels, openbare diensten…  
Er wordt gevraagd om rekening te houden met personen die minder mobiel zijn 
(personen met een handicap, oudere mensen, ouders met kinderwagens…) evenals 
mensen met een visuele, auditieve of verstandelijke beperking.   

 
 Wanneer ? 
 
De werkgroep toegankelijkheid werd vanaf 2011 opgenomen in de Raad van Bestuur van 
de WVA en wordt tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur steeds als vast 
agendapunt behandeld. 
 
 Overzicht van de realisaties in 2011 

 
- Stationsbuurt Ieper : overleg met architectenbureau.  
- Stad Poperinge : bespreking plannen voor een toegankelijke Grote Markt. 
- Brief aan Pariba-Fortis Poperinge : verbouwingen. 
- Onderzoek centrum Poperinge. 
- Vraag particulier aangepaste wc.  
- Aanpassing fietspaden oude spoorwegen.  
- Voorbehouden parkeerplaatsen in Poperinge.  
- Toegankelijkheid duurzaam woonproject De Vloei in Ieper.  
- Herinrichting centrum Noordschote, Zillebeke en Merkem. 
- Bezoek aan Palingbeekhoeve voor advies. 
- Vraag naar toegankelijke visplaatsen in Ieper. 
- Bespreking rapport seniorenraad Ieper : knelpunten in de mobiliteit. 
- Mogelijkheid tot het plaatsen van een lift in de Kledijdienst Ieper. 
- Knelpunten toegankelijke voetpaden Kemmel en Westouter.  
- De WVA hielp talrijke horecazaken en winkels bij de optimalisering van hun 

toegankelijkheid. 
- Meerdere architecten vroegen het advies van de WVA.  
 
De Werkgroep Toegankelijkheid van de WVA zetelt in de verkeerscommissie Ieper 
en Poperinge, in de raad van bestuur Westkans alsmede aansluitend in het 
netwerkoverleg. 
Opdracht : 
- screening fietsnetwerk Westhoek 
- medewerking studiedag toegankelijke communicatie 
 

5.3 De vrijwilligerswerking 
 

 Wat ? 
 

De WVA is erkend als organisatie voor georganiseerd vrijwilligerswerk. Deze erkenning 
gebeurde door de ondertekening van de Vlaamse minister van welzijn, gezondheid en 
gelijke kansen bij ministerieel besluit.  



Het vrijwilligerswerk wordt binnen dit jaarverslag als aparte werking uitgewerkt, 
vermits het organiseren van georganiseerd vrijwilligerswerk een groot onderdeel is van 
het takenpakket van de werknemers binnen de WVA. 

 

 Wie ? 
 

In 2011 engageerden onze 306 vrijwilligers zich om mee te werken, verspreid over alle 
deelwerkingen van de WVA. Het merendeel van de vrijwillige medewerkers neemt de 
begeleiding op zich van Spelewijs, 16-pluswerking, Het Atelier, De Uitvliegers, De 
Spiegel, WVA Veurne Vrijetijdscentrum, vrijetijdswerking Diksmuide, speel-o-theek De 
Stokpop.  Daarnaast doen we beroep op mensen die zich vrijwillig inzetten voor het 
vervoer van de deelnemers en talrijke andere logistieke taken. Vooral jongvolwassenen 
voelen zich aangesproken om vrijwilligerswerk te verrichten in de WVA. 75 procent van 
het totale aantal vrijwillige medewerkers zijn jonge mensen tussen 16 en 35 jaar. Ook 
in de campagnevoering richten we ons vooral op dit doelpubliek.  
Toch is het aandeel van 35-plussers binnen de vrijwillige medewerkers niet te 
onderschatten. Deze groep levert een belangrijke bijdrage in een aantal werkingen 
waar een specifieke vraagstelling van de doelgroep dit vereist. Tevens staan deze 
mensen meer in voor de logistieke hulp. 
  
 Hoe ?  
 

o Vrijwilligersbeleid 
 

Het organiseren van vrijwilligerswerk vraagt uitgebreide aandacht. Vooral de 
implementatie van dit vrijwilligerswerk in de WVA is een niet te verwaarlozen 
opdracht. Op lange termijn loopt dit uit op een wederzijdse wisselwerking van 
het professionele team en de vrijwilligersgroep. 
Om dit doel te bereiken, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. 
Uit onderzoek, binnen de WVA, bleek dat er een aantal werkpunten waren om 
een sterke basis te bieden waarop de ruime vrijwilligerswerking steunt. Onze 
conclusie hield in dat er binnen de WVA nood is aan een duidelijk afgelijnd 
vrijwilligersbeleid. Dit beleid kwam er en behandelt het vrijwilligerswerk in al 
zijn facetten.  Het vrijwilligersbeleid biedt dan ook een belangrijke ruggensteun 
binnen onze werking. In de beleidsvisie wordt zowel de theoretische als 
praktische uitwerking van deze onderwerpen omschreven:  

 de definitie van een vrijwilliger 
 visie van de WVA op het vrijwilligerswerk 
 taken en rollen van de vrijwilliger in de WVA  
 de vrijwilligerscampagne (promotie en werving) 
 onthaal van kandidaat-vrijwilligers 
 selectie van kandidaat-vrijwilligers 
 introductie van de vrijwilliger 
 opvolging en evaluatie van de vrijwilliger 
 evaluatie en bijsturing van het beleid 

 

o Onthaalprocedure 
 

Als een vrijwilliger bij de WVA terechtkomt dan is er een inleidend gesprek met 
één van de personeelsleden. Tijdens dit gesprek wordt niet enkel de 
deelwerking, waarin de vrijwilliger zal meewerken, maar ook het overkoepelend 
geheel van de WVA toegelicht. 
Vervolgens overloopt de personeelskracht samen met de vrijwilliger de 
onthaalbrochure. Hierin wordt de visie van de WVA en zijn deelwerkingen naar 
voren gebracht. Gedurende dit gesprek wordt een organisatienota ondertekend, 



zowel door de vrijwilliger als door de verantwoordelijke van de vzw.  Deze nota 
bevat onder meer de situering van de organisatie in de welzijnssector, 
juridische gegevens omtrent vrijwilligerswerk en verwachtingen van de 
organisatie ten aanzien van de vrijwilliger.  De vrijwilliger krijgt hiervan een 
kopie en weet zo ook duidelijk wat zijn taak zal zijn binnen de WVA. 
Deelnemers die in verschillende werkingen actief zijn dienen dan ook deze 
andere taken terug te vinden in hun organisatienota. Naast de vrijwilliger 
ondertekent de verantwoordelijke van de WVA deze nota.  

 

o Functioneringsgesprek 
 

Als de vrijwilliger een tijdje meedraait in de werking wordt er tijd gemaakt voor 
een functioneringsgesprek met één van onze personeelskrachten.  
Tijdens dit gesprek worden zowel knelpunten  als positieve  punten in   de 
samenwerking met de Werkgroep Vorming en Aktie besproken.  
 
o Vorming 
 

Om in de WVA als vrijwilliger te starten is er geen voorkennis of opleiding 
vereist. De deelnemer dient enkel aan de leeftijdsvoorwaarde van 16 jaar te 
voldoen.  
Voor een kwalitatieve benadering van de doelgroep is het wel noodzakelijk om 
even stil te staan bij een aantal essentiële kennispunten zoals : de specifieke 
zorgvraag van de betreffende doelgroep, de kennis van belangrijke 
omgangsvormen, het gestructureerd aanbieden van een activiteit, kennis van 
eerste hulp en frequent voorkomende ziektebeelden bij de doelgroep… Voor 
deze items worden dan ook aangepaste vormingsessies voorzien per deelwerking 
of doelgroep.  Gedurende de vergaderingen wordt er ook telkens ruimte 
voorzien om vragen te stellen aan een beroepskracht of andere 
ervaringsdeskundigen in kader van het optimaal begeleiden van de doelgroep.  
Vormingsmomenten werden in 2010 niet integraal georganiseerd maar wel per 
deelwerking. Dit heeft te maken met het feit dat de vorming dan specifiek 
gericht is naar deze vrijwilligers die aan een bepaalde werking meewerken. 
Onder de verschillende deelwerkingen vindt u dan ook de specifieke vorming 
terug.  
Naast vorming worden tevens ontspanningsactiviteiten georganiseerd voor de 
vrijwilligers. Dit bevordert de sociale cohesie tussen de vrijwilligers en de 
organisatie.  

 
o Vrijwilligerscampagne 

 
In 2011 hebben wij actief campagne gevoerd voor de werving van vrijwilligers: 
2.500 folders en 550 affiches werden verspreid. In middelbare en hoge scholen 
werd de vrijwilligerswerking van de WVA voorgesteld. Daarnaast werden de 
folders verspreid bij andere vzw’s en openbare instanties. Hierdoor konden we 
niet enkel vrijwilligers werven maar tevens de naambekendheid van de werking 
verzekeren bij een ruimer publiek.  
Tevens werden er vrijwilligers gezocht aan de hand van persartikels die 
gepubliceerd werden in diverse kranten en op www.vrijwilligerwerk.be.   

 
o De taken van de vrijwilliger bij de WVA 

 
 instaan voor het vervoer van de deelnemers 
 openhouden en activiteiten organiseren in De Spiegel en het WVA Veurne 

Vrijetijdscentrum 

http://www.vrijwilligerwerk.be/


 begeleiding van activiteiten in Spelewijs te Ieper en Poperinge 
 begeleiding van activiteiten in Veurne en Diksmuide 
 begeleiding van activiteiten (binnen en buiten de organisatie) in Het Atelier, 

16-pluswerking en De Uitvliegers 
 Helpen openhouden van speel-o-theek De Stokpop 
 koken tijdens de grote vakantie, kampen en weekendjes 
 administratieve taken 
 meehelpen in de vergaderingen aan het organiseren en plannen van 

activiteiten 
 

o Up-to-date vrijwilligerswerking 
 

Binnen de WVA voldoen we aan de nieuwe wet op de rechten en plichten van 
vrijwilligers. Het personeel van de WVA volgt dan ook regelmatig vorming 
betreffende het werken met vrijwilligers.  
o Financiering 
 
De financiering van de vrijwilligerswerking gebeurt door een aantal lokale 
besturen en tevens is de WVA erkend als vrijwilligersorganisatie door de 
Vlaamse overheid.  

 
5.4 Sociale dienstverlening 
 

In 2011 is de vraag naar sociale dienstverlening verder toegenomen. Wij ondervinden dat 
de crisis en het gebrek aan tijd om sociale dienstverlening te bieden vanuit openbare 
instanties hiertoe een belangrijke rol spelen.  
Wij ervaren dat vanuit de invalshoek vrije tijd, heel wat verdoken hulpvragen naar boven 
komen bij onze mensen. Door onze onafhankelijke positie durven mensen ook vaak hun 
vragen te uiten en om psychosociale ondersteuning vragen.  
Heel wat van deze vragen kunnen via een kleine tussenkomst worden opgelost. Een 
telefoontje, een gesprek en/of opsturen van documentatie kan al vaak een oplossing 
bieden. Daarnaast proberen we de drempel naar bepaalde diensten in het reguliere circuit 
te verlagen. Mensen die een aanvraag willen doen tot wonen bij het VAPH, mensen die 
nood hebben aan psychische hulp, mensen die hulp nodig hebben bij schuldbemiddeling of 
een traject tot hulpverlening dienen te vragen… Deze vragen eisen een intensievere 
begeleiding waarbij meerdere afspraken en/of huisbezoeken nodig zijn om één of meer 
duidelijke hulpvragen te kunnen formuleren. Er dient hiertoe vertrouwen te zijn in de WVA 
en dat gaat niet altijd over één nacht ijs.  
 
De meest gestelde vragen zijn :  

 het invullen van formulieren  
 het zoeken van psychosociale ondersteuning 
 het zoeken naar de gepaste diensten  
 financiële problemen 
 relationele problemen 
 opvoedingsondersteuning 
 sociale maatregelen 
 vragen rond tegemoetkomingen 
 informatie voer een bepaalde handicap, therapie, voorziening… 
 aanvraag parkeerkaart 
 tussenkomst mutualiteit 
 tussenkomst VAPH 
 informatie over de werking 
 aankaarten van klachten 



 hulp bij het opstellen van brieven aan officiële instanties 
 vragen met betrekking tot relaties en seksualiteit 

 
Wij worden hiertoe gefinancierd door het VAPH. Deze financiering is echter onvoldoende 
rekening houdend met de stijgende vraag. In 2011 waren er in totaal 115 interventies.   
 

5.5 ICT-expertisecentrum Open IT 
 

 Wat ? 
 

Open IT is een deelwerking van de WVA die officieel werd opgestart in mei 2008. Dit 
project is ontstaan vanuit een Europees Interreg IIIB-project ‘Citizen First’. De 
voornaamste doelstellingen waren enerzijds het vereenvoudigen van de communicatie 
tussen burger en overheid en anderzijds het dichten van de digitale kloof. De 5 
hoofdpartners binnen dit Europees verhaal waren Ieper, Kortrijk, Eindhoven, 
Cambridge en Noord-West Ierland. 
 
Binnen dit project, werden in het belang van de specifieke noden van bepaalde 
kansengroepen, bepaalde groepen gedefinieerd zoals kansarmen, personen met een 
beperking, senioren, … Voor deze specifieke groepen werd telkens een externe partner 
aangesteld als expert. Voor de kansengroep personen met een beperking werd de WVA 
door de stad Ieper gevraagd als externe expert. 

 
Communicatie is een zeer belangrijke en bepalende factor om te kunnen komen tot 
integratie en emancipatie. Vandaar dat we van bij het begin van het Citizen First-
verhaal in 2005 beslist hebben om op de vraag van stad Ieper in te gaan als organisatie 
van, met en voor mensen met een beperking. Specifiek naar de groep van mensen met 
een beperking werden er heel wat initiatieven ondernomen. 
 
Tevens in het kader van toegankelijkheid is deze samenwerking belangrijk.  De 
toegankelijkheid van informatie en technologie zijn zeker belangrijk om de 
emancipatie van personen met een beperking te bewerkstelligen.  

 
Vanuit deze vaststelling en concrete nood van personen met een beperking en hun 
omgeving werd beslist om op zoek te gaan naar mogelijkheden om een onafhankelijk 
ICT-adviescentrum onder de vleugels van de WVA op te richten. Na heel wat 
voorbereidend werk op vlak van inhoudelijke vormgeving en financiering, werd begin 
mei 2008 Open IT boven de doopfont gehouden. Tot voor die datum was er in 
Vlaanderen slechts één dergelijk centrum actief, met name Modem in Wilrijk. Gezien 
dit centrum voor vele mensen met een beperking uit de provincie West-Vlaanderen 
onvoldoende bereikbaar bleek, werd in overleg met Modem beslist om een dergelijk 
centrum op te starten voor de provincie West-Vlaanderen. 

 
Open IT wil een gids zijn in de wereld van communicatiemiddelen en 
communicatiehulpmiddelen voor personen met een beperking. De werking van Open IT 
bestaat uit : 
- een demonstratielokaal met ICT-hulpmiddelen 
- vorming rond gebruik van ICT-hulpmiddelen 
- initiatiereeksen computer en andere ICT 
- individuele ondersteuning op vlak van ICT 

 
 Hoe ?  
 
Samen met de persoon met een beperking (en zijn/haar omgeving) zoeken we naar het 
hulpmiddel dat het beste past bij zijn/haar noden. In de demoruimte kunnen de 



verschillende hulpmiddelen onder begeleiding worden uitgeprobeerd. We werken via 
het systeem van consultaties. De demoruimte kan bezocht worden na afspraak. Een 
afspraak is zowel mogelijk overdag, ’s avonds als in het weekend. 

 
Binnen dit project wordt eveneens vorming aangeboden. Dit aanbod richt zich zowel 
naar personen met een beperking zelf als naar omkadering. Vorming wordt zowel in 
groepsverband als op individuele basis aangeboden. Wanneer personen vragen of 
problemen hebben rond communicatiemiddelen en communicatiehulpmiddelen, bieden 
wij hulp aan. Deze hulp kan in ons demolokaal of bij de mensen thuis geboden worden, 
naargelang de mogelijkheden van de betrokkene. Er wordt eveneens hulp aangeboden 
bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van een financiële tussenkomst voor 
de aanschaf van hulpmiddelen. Bij dit laatste verwijzen we de personen ook heel 
dikwijls door naar een erkend MDT (multidisciplinair team). 

 
Open IT vervult een signaalfunctie indien er door personen met een beperking en/of 
hun omgeving problemen ondervonden worden op vlak van ICT, bij het bezoeken van 
bepaalde websites of het gebruik van bepaalde communicatiemiddelen of 
communicatiehulpmiddelen. Deze problemen kunnen wij als organisatie dan signaleren 
aan de betrokken diensten, ontwikkelaars, websitebouwers of noem maar op. 
Het vormingsaanbod rond ICT en ICT-hulpmiddelen is heel uiteenlopend. Om deze 
vorming kwalitatief te kunnen geven, voorzien we verschillende mogelijkheden : 

 
- Locatie : op een vaste locatie of op een locatie volgens de vraag van de gebruikers. 
- Inhoud : vrij te bepalen aan de hand van de vragen van de deelnemers of een 

vooraf vastliggende inhoud. 
- Aantal deelnemers : in kleine groepjes (maximaal 6) of op individuele basis. 
 
De inhoudelijke uitbouw van de werking is in handen van een stuurgroep. Deze 
stuurgroep is samengesteld uit : vertegenwoordigers vanuit stad Ieper, mensen van 
organisaties waarmee we samenwerken in het kader van dit project, iemand die 
beroepshalve met communicatie bezig is en ervaringsdeskundigen met een beperking. 
Deze groep komt een viertal keer per jaar samen. De rol van de ervaringsdeskundigen 
in bij deze werking is van zeer groot belang. Zij worden onder andere betrokken bij het 
geven van vorming rond specifieke communicatiehulpmiddelen. 

 

 Financiering ? 
 

Voor een aanbod in groepsverband vragen we 3 euro per sessie van anderhalf uur. Voor 
individuele vormingssessies wordt 10 euro per uur aangerekend. 

 
Voor individueel advies in het demonstratielokaal is een kennismakingsbezoek steeds 
gratis (met als doel een duidelijke omschrijving van de noden en de vragen). Daarna 
wordt een vergoeding van 10 euro per uur aangerekend. 
Voor verplaatsingskosten wordt er 0,30 euro per kilometer in rekening gebracht. 
 
Dit project werd gefinancierd en erkend door de provincie West-Vlaanderen tot eind 
maart 2011.  Het  OCMW Ieper en de stad Ieper ondersteunen dit initiatief. 

  
 Wanneer ? 

 
De demonstratieruimte kan bezocht worden op afspraak. Dit kan zowel tijdens 
werkdagen als in het weekend en zowel overdag als ’s avonds. 

 



In 2011 werden een aantal vormingsinitiatieven omtrent communicatie opgezet 
specifiek voor de omkadering van personen met een beperking (ouders, zorgverleners, 
onderwijzend personeel, …).  
 
Zo organiseerden we in 2011: 

 Op zaterdag 24 juni 2011 en zaterdag 25 augustus 2011 werd in samenwerking 
met PhoenixKM (partner in het kader van Europese projecten) een 
testnamiddag georganiseerd in het kader van de ontwikkeling van 
communicatiehulpmiddelen. Aan de hand van bevindingen van personen met 
een beperking, worden deze prototypes van zowel software als 
hardwaretoepassingen verder ontwikkeld. In navolging hiervan is het de 
bedoeling om ook in de komende jaren testworkshops op te zetten. 

 
Tevens gingen er heel wat georganiseerde vormingen door op vraag van andere 
organisaties.  Deze worden echter vernoemd in onderstaande omtrent vorming naar de 
reguliere sector.   

 
 Bekendmaking ? 

 
Open IT wordt bekend gemaakt via alle organisaties uit de sociale kaart doorheen de 
hele provincie. Dit gebeurt aan de hand van briefwisseling en folders. Ook in ons eigen 
informatief tijdschrift ‘Zo Kan Het’ werd er in 2011 geregeld aandacht besteed aan 
Open IT. Daarnaast maken we gebruik van algemene informatiekanalen voor de 
bekendmaking van Open IT : kranten, tijdschriften van andere organisaties uit de 
sociale sector, websites, … 

 
 Waar ? 

 
Open IT werkt over heel de provincie West-Vlaanderen. Er zijn een aantal vaste 
locaties in deze regio’s waar we gebruik van maken :  
- regio Ieper : LDC ’t Hofland en LDC De Kersecorf  
- regio Diksmuide : LDC Ten Patershove 
- regio Veurne : LDC De Zonnebloem 
- regio Brugge : LDC Van Volden 

 
 Wie ? 

 
Open IT richt zich zowel naar personen met een beperking als hun omkadering. Tot de 
doelgroep behoren enerzijds kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, 
auditieve, visuele, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Ook kinderen en 
jongeren met leerproblemen behoren tot het doelpubliek van Open IT. Daarnaast richt 
het project zich ook tot de omkadering van de persoon met een beperking en/of 
leerstoornis. Tegelijk stellen we vast dat de doelgroep veel groter blijkt te zijn dan 
enkel en alleen personen met een beperking. In het afgelopen jaar kregen we immers 
ook heel wat vragen van senioren die eveneens baat hebben bij het gebruik van ICT-
hulpmiddelen en op deze manier vlotter met de computer en ICT in het algemeen 
kunnen werken. Ook hierbij is de samenwerking met het OCMW van Ieper en de 
bovenvermelde dienstencentra een zeer interessante invalshoek. 

 
 Financieel ? 

 
Het project Open IT werd erkend door de provincie West-Vlaanderen tot eind maart 
2011 (einde 3-jarige erkenningperiode als project). Daarnaast is er ondersteuning 
vanuit lokale overheden, in het bijzonder vanuit OCMW Ieper en stad Ieper. 



 
 Medewerking aan andere projecten 
 
Vanuit diverse andere organisaties werd medewerking gevraagd voor andere projecten: 

 Informatieavond communicatiehulpmiddelen (woensdag 21 april 2010) 
De Hoge Kouter organiseerde op 21 april 2010 een informatieavond over 
communicatiehulpmiddelen voor de ouders. Onder andere een voorstelling van 
Open IT kwam aan bod. 

 Communicatiehulpmiddelen KVG West-Vlaanderen 
Een ouderavond waar onder andere Open IT werd voorgesteld. De ouders kregen 
eveneens de gelegenheid om vragen te stellen omtrent communicatie en 
communicatiehulpmiddelen. 

 E-dinges (vrijdag 19 november 2010) 
Een organisatie  van  de  Vlaamse  overheid  in  samenwerking  met  het  VSNG 
(Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterheid), waar eveneens heel wat organisaties 
die werken rond communicatie hun medewerking verleenden.  
Ook Open IT verzorgde in dit kader een workshop over muis- en 
toetsenbordvervangers voor computerbediening.   

 Studiedag toegankelijkheid van communicatie (dinsdag 23 november 2010) 
Een studiedag georganiseerd door provincie West-Vlaanderen omtrent de 
algemene titel toegankelijkheid van communicatie. Heel wat organisaties uit 
diverse sectoren belichten hierbij een aantal specifieke zaken die verband 
houden met toegankelijkheid van communicatie. Ook Open IT verzorgde er een 
informatieve stand over dit onderwerp. Er werd eveneens een workshop rond 
eenvoudige computerbediening. 

 Informatiebeurs  communicatiehulpmiddelen  voor   mensen  met   een    visuele 
beperking (dinsdag 10 december 2010) 
 

  



Activiteiten in samenwerkingsverband 
 
1. Open Thuis vzw 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met Open Thuis vzw 
namelijk :  

 Op vraag van onze deelnemers en tevens van de cliënten van Open Thuis vzw en 
Diogenes vzw organiseerden we op 14 juni 2011 onze ‘Blind Date’. Na een aantal 
bijeenkomsten maakten we er een grootse activiteit van, waarbij mensen met een 
beperking een vriend of vriendin konden leren kennen. Deze activiteit was een 
succes ! Er werd vervoer voorzien vanuit: Kortrijk, Roeselare, Veurne en Diksmuide. 
Zo konden alle geïnteresseerden aansluiten. Dit thema trok heel wat persaandacht. 
We streven er dan ook naar om mensen met een beperking alle kansen te geven om 
een relatie aan te gaan, hetzij vriendschappelijk, hetzij op liefdesvlak.  

 In het kader van pleegzorg worden hun mensen ingelicht over de vrijetijdswerking 
van de WVA. Er is regelmatig individueel overleg over de specifieke activiteiten die 
wij organiseren.  

 Open Thuis verwijst iedere vraag naar vrije tijd door naar de WVA.  
 
2. LDC De Zonnebloem te Veurne 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met het LDC namelijk :  

 Samen met het LDC organiseerden we meerdere informatieavonden.   
 Daarnaast is er een nauwe samenwerking bij de bekendmaking van onze werking 

aan hun deelnemers en omgekeerd.   
 Er is een nauwe samenwerking met het LDC in kader van het Open IT.  Het LDC is 

dan ook de locatie waarop het Open IT beroep kan doen om vorming te voorzien 
binnen deze regio.  

  
3. KATHO IPSOC 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met het KATHO IPSOC :  

 Enerzijds zijn er in 2011 een aantal stagiairs maatschappelijk werk en bachelors in 
de orthopedagogie die hun stage liepen in de WVA.  

 Daarnaast mogen wij onze werking geregeld voorstellen aan hun studenten. Dit 
kadert vooral binnen het zoeken naar vrijwilligers voor onze werking.  

 
4. Begeleid Wonen Westhoek  
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met BWW :   

 Met Begeleid Wonen Westhoek heeft de WVA een goede samenwerking rond het 
uitwisselen van ideeën in het kader van de vrije tijd. Begeleid Wonen Westhoek 
stimuleert hun mensen om deel te nemen aan de vrijetijdsactiviteiten van de WVA.  

 Daarnaast betekenen zij een grote ondersteuning voor het WVA Veurne 
Vrijetijdscentrum. Op regelmatige tijdstippen heeft er een overlegvergadering 
plaats en worden de wensen van hun mensen besproken om zodoende het 
vrijetijdsaanbod op hen af te stemmen.  

 
5. Het Sint-Janscollege te Poperinge 
 
Vanuit de WVA werden wij betrokken bij een vormingsmoment in het Sint-Janscollege. In 
het kader van onze visie, namelijk de inclusiegedachte, gaven we de leerlingen tips bij het 
omgaan met personen met een beperking. Er werd hiertoe een getuigenis afgelegd door 



één van onze mensen en tevens een rolstoelenparcours aangelegd. Daarnaast konden de 
leerlingen kennismaken met onze aangepaste spelen. 
 
 
6.  Het Immaculata te Ieper 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met Het Immaculata te 
Ieper :  

 Er werd meerdere malen vorming gegeven aan hun leerlingen vanuit de WVA.  
Daarnaast komen de leerlingen hier vaak over de vloer in het kader van hun 
opdrachten die ze, vanuit hun school, moeten uitvoeren om onze dienst te leren 
kennen. 

 Het Immaculata ondersteunt de WVA bij de vrijwilligerscampagne.   
 De gebouwen van Het Immaculata worden vaak gebruikt om onze activiteiten te 

organiseren.  
 
7.  PASAR in de Westhoek 
 
PASAR organiseert regelmatig activiteiten rond vrije tijd voor kansengroepen. Met de WVA 
namen we deel aan wandelingen. De samenwerking speelt dan ook een belangrijke rol in 
het kader van inclusief werken.  
Op 2 juli 2011 organiseerden we een sneukelwandeling ‘Ieper anders bekeken’.  Deze 
wandeling richtte zich tot iedereen. Er waren 87 deelnemers. 
 
8.  Pas Partoe 
 
Pas Partoe is een intergemeentelijke jeugddienst (Alveringem, Heuvelland, Ieper, 
Langemark, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren, Wervik, Zonnebeke samen met WVA) 
en heeft als doel gezamenlijk activiteiten te organiseren voor enerzijds kinderen van 4 tot 
12 jaar in de paasvakantie en anderzijds jongeren van 12 tot 16 jaar in de zomervakantie. 
De werking van Pas Partoe heeft een inclusief karakter. Om dit karakter te bewaken doet 
Pas Partoe beroep op de deskundigheid van de WVA. Via Spelewijs konden een aantal 
kinderen met beperking deelnemen aan de Pas Partoe-activiteiten en bevorderden zo hun 
eigen integratie.  
 
9.  Sportdienst Ieper 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met de Ieperse 
sportdienst :  

 Er is een samenwerking tussen de sportdienst Ieper in het organiseren van het 
zwemuurtje. Dit is een project voor personen met een beperking en hun eventuele 
individuele begeleider. Het project zorgde ervoor dat er in 2008 gestart werd met 
een zwemuurtje op zaterdag tussen 13.30 en 14.30 uur aan één euro per persoon in 
het stedelijk zwembad te Ieper. Dit uurtje werd gerealiseerd door de WVA in 
samenwerking met de KVG en de Sportanimatiedienst Ieper. 

 Bijkomend is dat tijdens het bestaande zwemuurtje, de WVA aangepaste 
therapeutische zwemlessen biedt voor kinderen met een fysieke/mentale beperking 
en/of een leerstoornis. 

 Daarnaast zetelt de WVA in de Sportraad van Ieper als actieve partner. 
 
10.  KVG Ieper 
 
De samenwerking met KVG Ieper is er op vlak van het organiseren van eerder vermeld 
zwemuurtje en het deelnemen aan hun jaarlijkse wandeling. 



 
11.  Het Overleg  
 

 Het Overleg bundelt een vijftal organisaties die zich in de regio Ieper inzetten voor 
mensen met een beperking.  De deelnemende organisaties ondertekenden daartoe 
een samenwerkingsovereenkomst. Volgende organisaties maken deel uit van Het 
Overleg :  

 Werkgroep Vorming en Aktie 
 Centrum voor woonondersteuning ‘Den Ommeloop’ 
 Open Thuis afdeling ‘pleegzorg’ 
 Open Thuis afdeling ‘Begeleid Wonen Westhoek’ 
 Diogenes vzw 
 Matthijs vzw  

 Met de samenwerking van de 6 diensten wordt meer eenduidigheid nagestreefd ten 
aanzien van de cliënten. Wanneer iemand met een beperking aanklopt bij één van 
de diensten, kan deze veel makkelijker doorverwezen worden. Dat gebeurde 
vroeger ook al, maar voor heel wat mensen was de stap tussen de doorverwijzing en 
de effectieve hulpverlening niet zo duidelijk. Wanneer er onder één dak wordt 
gewerkt moet deze persoon, zelfs letterlijk, het gebouw niet verlaten. Dit 
impliceert meteen ook de drempelverlaging naar de cliënten toe. Door een vraag te 
stellen, aan een soms al vertrouwde dienst, krijgt de cliënt ook medewerking, 
indien gewenst, op andere vlakken. Deze vorm van doorverwijzing is een aanvulling 
op de bestaande doorverwijzers. Het is niet de bedoeling om op alle vragen zelf 
een antwoord te kunnen bieden. Het gaat enkel om die vragen die betrekking 
hebben op de verschillende gebieden waarin de vijf diensten werkzaam zijn. Voor 
de overige zaken wordt nog steeds doorverwezen naar de bestaande diensten.  

 Een nauwere samenwerking heeft een positief effect op de efficiëntie van de 
werking van de verschillende diensten afzonderlijk. De informatie betreffende een 
cliënt, verkregen via een intake door één dienst, kan ook door de andere diensten 
gebruikt worden op voorwaarde dat de cliënt hiervan op de hoogte is.  

 De samenwerking houdt eveneens een vlottere doorstroming van informatie in.  
Deze informatiedoorstroming kan zowel betrekking hebben op de algemene 
gehandicaptenzorg, als op de specifieke werking van iedere dienst.  

 Door een nauwe samenwerking kunnen in de toekomst eventuele nieuwe 
initiatieven ontstaan, waarbij wordt gedacht aan mengvormen van de verschillende 
diensten.  

 De overleggroep komt driemaandelijks bijeen. Deze bijeenkomsten handelen 
telkens over een bepaald inhoudelijk thema. 

 De laatste vergaderingen werd er vooral gesproken over Perspectief 2020 in het 
kader van netwerkvorming.  De veranderingsmanager Jean-Pierre Van Baelen heeft 
dit toegelicht op 12 oktober 2011.    

 
12.  Dienstencentrum ’t Hofland 
 
Lokaal dienstencentrum ’t Hofland is een initiatief van OCMW Ieper. De samenwerking met 
het dienstencentrum kadert in het ICT-expertisecentrum van de WVA. Het 
demonstratielokaal is ondergebracht in een lokaal in ’t Hofland.   
Vervolgens maken beide organisaties gebruik van hun bussen voor het vervoer.   

 
13.  Sporrewoan 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met Sporrewoan :  



 Sporrewoan is de stedelijke speelpleinwerking van Ieper. Tijdens de zomervakantie 
worden er een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd met Spelewijs, wat 
de integratie van kinderen met een beperking bevordert.  

 Vanuit de speel-o-theek is er ook een samenwerking met Sporrewoan. 
 Organiseren gezamenlijk een speeldag.  

 
14. PIB (Parochie In Beweging) 
 
Op diverse vlakken heeft de WVA een samenwerking met PIB :   

 Meerdere individuele personen met een handicap gaan naar de activiteiten van de 
Parochie In Beweging.  Hier hebben we opnieuw een duidelijk voorbeeld van de 
inclusiewerking vanuit de WVA.  
Omgekeerd komen er ook personen van de PIB naar de ontmoetingsruimte ‘De 
Spiegel’ en nemen er deel aan bepaalde activiteiten (bijv.  het hutsepotweekend).  
Bestuursleden van PIB helpen zelfs op meerdere vlakken mee.  

 Af en toe worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. 
 

15.  Start West-Vlaanderen 
 
Start West-Vlaanderen is een thuisbegeleidingsdienst. Zij komen in heel wat gezinnen waar 
de desbetreffende persoon nood heeft aan aangepaste vrijetijdsactiviteiten. Samen met de 
betrokkene komen ze naar de ontmoetingsruimten ‘De Spiegel’ en ‘Het WVA Veurne 
Vrijetijdscentrum’. Daar maken we er kennis mee en wordt de werking uitgelegd. Op de 
activiteiten bieden wij ondersteuning aan diegene die komt vanuit Start. Achteraf wordt er 
dan verslag uitgebracht.  
 
16.  Dienstencentrum De Kersecorf 
 
Het LDC De Kersecorf in Ieper is een initiatief van het OCMW te Ieper. Dit bevindt zich 
enkele straten verder van de WVA. Maandelijks organiseren zij onder andere heel wat 
activiteiten voor 55-plussers. Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een 
samenwerking met ‘De Kersecorf’ :  

 Vanuit de WVA worden de personen boven de 55 jaar doorverwezen naar de 
Kersecorf.  

 Tevens komen de mensen die naar het dienstencentrum gaan vaak naar de 
ontmoetingsruimte van de WVA. 

 Hun eigen maandelijks tijdschrift wordt ter beschikking gelegd in onze 
ontmoetingsruimte en bij hen vindt u ‘De Uitvliegerskrant regio Ieper’.  

 Er is tevens een uitwisseling van lokalen en didactisch materieel.  
 Op kerstdag organiseerden we tezamen een activiteit. 

 
17.  Cultuurcentrum Ieper 
 
De WVA heeft op diverse vlakken een samenwerking met het CC Ieper : 

 Het Cultuurcentrum Ieper biedt ons een 10-tal pakketten aan 2 euro voor optredens 
die door hen georganiseerd worden.  

 Daarnaast wordt gezamenlijk Cinemaçavat georganiseerd. Dit is een filmfestival dat 
jaarlijks plaatsheeft in de stadsschouwburg. 

 Wij maken hun activiteiten bekend bij onze mensen en zijn zelfs bereid hen mee te 
begeleiden naar optredens. Dit heeft uiteraard te maken met onze inclusieve 
werking.   

 
 
 



18. Argos vzw 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met vzw Argos :  

 De WVA heeft een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Argos. Deze 
samenwerking is er gekomen in het kader van Open IT, het ICT-expertisecentrum 
van de WVA. Dit project wordt voor 3 jaar erkend door de dienst Welzijn van de 
provincie West-Vlaanderen. Argos is een partner die niet actief is in de 
gehandicaptensector. Deze vzw richt zich naar anderstaligen en kansarmen op het 
vlak van bijscholing en sollicitatietrainingen. Daarnaast organiseren zij ook 
computercursussen voor de inwoners van Ieper.  

 
De vzw Argos beschikt over een toegankelijke computerklas. We organiseren samen 
computerinitiaties voor mensen met een beperking. Bij deze initiaties is er telkens 
iemand van de WVA en van vzw Argos aanwezig.  

 Bij de WVA komen er vanuit Argos stage lopen. Dit gaat over personen die de 
opleiding tot callcentermedewerker volgen.  

 
19.  Diogenes vzw 
 
Met de vzw Diogenes is er al meerdere jaren een samenwerking op vlak van 
gemeenschappelijk busgebruik.  
Diogenes stimuleert hun mensen om deel te nemen aan activiteiten. 
 
20.  Matthijs vzw 
 
De WVA werkt samen met vzw Matthijs : 

 In kader van het gemeenschappelijk busgebruik.  
 Deze samenwerking is er ook op vlak van het Open IT, ICT-expertisecentrum van de 

WVA. Dit bestaat eruit dat er een ergotherapeute en een logopediste op freelance 
basis meewerken binnen het project Open IT.  

 De medewerking kadert in het geven van advies op vlak van communicatie- en 
communicatiehulpmiddelen bij personen met een beperking. Daarnaast verwijst 
vzw Matthijs ouders van kinderen met een beperking door naar Open IT indien zij 
vragen hebben rond communicatiehulpmiddelen.  

 Tijdens de sluitingsperiode in de grote vakantie nemen er kinderen deel aan de 
speelpleinwerking Spelewijs. 

 
21.  LDC Ten Patershove 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met het LDC Ten 
Patershove in Diksmuide : 

 Op vlak van het gebruik van diverse lokalen is er een samenwerkingsverband met 
het LDC Ten Patershove. Deze lokalen worden gebruikt in het kader van : 

 De Zomerfuif, die jaarlijks doorgaat in het LDC.  
 De vormingsmomenten rond computergebruik gaan door in de lokalen 

van het LDC.  
 De activiteiten van ‘Het Atelier Diksmuide’ hebben er tevens twee 

keer in de maand plaats.   
 De vergaderingen van ‘De stuurgroep Diksmuide’ vinden plaats in het 

LDC.   
 Het LDC maakt tevens de activiteiten van de WVA bekend.  

 
 
 



22.  De Balbalclub 
 
De Balbalclub is een deelclub van De Balbalschool en richt zich tot kinderen en jongeren 
met een beperking. Maandelijks wordt een voetbalactiviteit georganiseerd in de sporthal 
van Houthulst. De samenwerking met de WVA bestaat erin dat Spelewijs de kinderen aan 
het begin van het schooljaar op de hoogte brengt van de activiteiten van De Balbalclub en 
hen ook aanmoedigt deel te nemen.  
  
23.  Turnkring Vlamertinge 
 
De turnkring van Vlamertinge richtte in 2006 een afdeling op voor kinderen en jongeren 
met een beperking. De lessen gaan wekelijks door op zaterdagvoormiddag. Via Spelewijs 
worden ouders en kinderen geïnformeerd over dit sportief aanbod. De initiatiefnemers van 
deze specifieke turnlessen zijn oud-Spelewijsmonitoren.  
 
24.  BO Ieper 
 
Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen BO ‘Het Vlot’ Ieper en 
Spelewijs. Er werden gezamenlijk speelmodules aangekocht en deze worden dan ook 
gestockeerd bij de BO Ieper. De kinderen van BO Ieper worden gestimuleerd om deel te 
nemen aan de speelpleinwerking van Spelewijs.  
25.  Handicum 
Tussen Handicum (vormingsbeweging) en WVA is er een overeenkomst betreffende 
volgende zaken :  

o Beiden zetten een link van de partnerorganisatie op hun website. 
o Bij de vormingsactiviteiten in de regio van de WVA vermeldt Handicum ‘in 

samenwerking met de WVA’. 
o WVA maakt activiteiten van Handicum bekend via haar tijdschriften. 
o Voor vormingsvragen rond ICT in West-Vlaanderen richt Handicum zich tot 

de WVA. 
o De WVA stelt zijn locaties ter beschikking van Handicum. 

Daarnaast nemen onze personeelsleden vaak deel aan de vormingsmomenten, die 
Handicum organiseert, voor professionals.  
 
26.  Den Ommeloop 
 
Er is een samenwerking met ‘Den Ommeloop’, centrum voor woonondersteuning, in het 
kader van de vrijetijdsbesteding. De zomeruitstappen worden gezamenlijk uitgewerkt. Er 
is overleg rond het invullen van de vrije tijd en het uitwerken van activiteiten. Een 
voorbeeld hiervan is de Werkgroep Overleg Vrije Tijd.  Deze werkgroep komt om de 2 
maanden samen om allerhande aangelegenheden te bespreken rond de vrijetijdsbesteding. 
Er wordt samen gekeken welke vragen de cliënten hebben i.v.m. vrije tijd. Agenda’s 
worden op elkaar afgestemd.  
 
27.  De Heuvellandstappers 
 
De Heuvellandstappers is een wandelclub uit de regio Ieper, Poperinge en Heuvelland. 
Ieder weekend nemen zij deel aan georganiseerde wandelingen. Regelmatig organiseren ze 
zelfs een eigen wandeling. In het kader van inclusie heeft de WVA een 
samenwerkingsovereenkomst met De Heuvellandstappers waardoor personen met een 
beperking met hen mee kunnen gaan om te wandelen. Regelmatig gaan er meerdere van 
onze deelnemers mee op wandeling.  Daarnaast helpen zij aan de maandelijkse wandeling 
van De Spiegelstappers. Ze nemen de geïnteresseerden mee naar een georganiseerde 



wandeling en staan dan ook in voor het vervoer. Vervolgens bieden ze de nodige 
ondersteuning. Er is dus een vruchtbare samenwerking ! 
 
28. KSA Ieper 
 
Vanuit de WVA hebben wij op diverse vlakken een samenwerking met de KSA Ieper : 

 Sinds 2004 beschikt Spelewijs over gloednieuwe lokalen die samen met KSA Ieper 
werden gebouwd : De Klepper. Deze unieke samenwerking toont aan dat Spelewijs 
zich niet wil afscheiden van andere jeugdwerkingen, maar integendeel actief op 
zoek gaat naar bereidwillige partners. Op die manier verkleint de afstand tussen 
onze specifieke speelpleinwerking en het reguliere jeugdwerk zoals de 
jeugdbeweging KSA. Spelewijs kan op deze locatie gebruik maken de lokalen, van 
een kleine en een grote verharde speelruimte met aansluitend een grasveldje met 
speeltuigen, een zandbak en een ravotterszone met bomen en struiken.  

 Spelewijs zetelt als gecoöpteerd lid in de vzw Stormklokke Plus, die De Klepper 
beheert en onderhoudt.  

 KSA en Spelewijs organiseren jaarlijks een aantal gezamenlijke activiteiten om het 
contact tussen monitoren onderling en tussen de kinderen met en zonder handicap 
te bevorderen.  

 
29.  JOC Ieper 
 
Reeds sedert jaren wordt er samengewerkt met het JOC van Ieper en dit op verschillende 
vlakken :  

 Het JOC ondersteunt de speel-o-theek De Stokpop door tussen te komen in de 
aankoop van spelmateriaal.  
Daarnaast bekostigen zij de portkosten van het driemaandelijks tijdschrift De 
Stokpopkrant die op 400 exemplaren wordt verstuurd.  

 De WVA neemt regelmatig deel aan activiteiten die het JOC organiseert.  
 Er gaan individuele personen met beperkingen naar het JOC. Dit kadert 

voornamelijk in de inclusiewerking.  
 
30. Werkgroep Handicap en Seksualiteit 
 
Deze werkgroep werd opgericht uit de overtuiging dat relaties en seksualiteit ook voor 
personen met een handicap een belangrijke rol spelen. Deze werkgroep is eigenlijk een 
samenwerkingsverband met : 

 Hint 
 Gezin en Handicap 
 VMG 
 Sensoa  
 WVA (coördinator)  

In 2011 kwam deze werkgroep 3 maal samen. Deze werkgroep wil eigenlijk een schakel zijn 
tussen de verschillende voorzieningen en verenigingen die actief met deze thematiek bezig 
zijn. Door deze organisaties werden er meerdere spreekbeurten gegeven. Dit thema wordt 
dan ook opgenomen bij de opleiding van persoonlijke assistenten bij mensen met een 
handicap en wordt door de WVA verzorgd.  
Vanuit de werkgroep wordt er gestreefd naar de regularisering van de seksuele 
dienstverlening. 
Vanuit deze werkgroep is ook onze voorlichtingskoffer ontstaan. Deze koffer is bedoeld om 
mee te nemen bij het geven van voorlichting door de WVA. Meerdere voorzieningen 
ontlenen deze koffer tevens voor het geven van voorlichting binnen hun eigen voorziening.  
 

31.  Vrijetijdsweb.be 



 
Sinds 2001 bundelen we samen met de andere, door het VAPH erkende West-Vlaamse 
vrijetijdszorginitiatieven, de krachten.  
Vrijetijdsweb bestaat uit :  

 VOC Opstap  
 De Stroom   
 Oranje  
 WVA   

Wij willen als vrijetijdsorganisaties zoveel mogelijk op elkaar afgestemming bereiken. Dit 
heeft geresulteerd in de realisatie van www.vrijetijdsweb.be .  Dit is een concept, waarbij 
het niet zozeer gaat om een organisatie op zich, maar om een portaal dat doorverwijst 
naar de vier erkende vrijetijdsdiensten. Mensen die naar dit portaal surfen kunnen door 
het selecteren van hun eigen regio terechtkomen bij de desbetreffende 
vrijetijdsorganisatie.  
De bedoeling is dat het Vrijetijdsweb de vraagsteller snel en efficiënt gidst naar de 
persoon of organisatie die de beste oplossing kan aanreiken.  
Die persoon of organisatie, waar naar doorverwezen wordt, hoeft niet altijd een partner te 
zijn van het Vrijetijdsweb.  
Het web wil het bestaande vrijetijdsaanbod (dus ook het reguliere) zoveel mogelijk in 
kaart brengen, opdat er zo optimaal mogelijk zou kunnen doorverwezen worden.   
 

32.  Westkans  
 
Westkans is het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid en heeft tot 
doel om binnen de provincie West-Vlaanderen bij te dragen tot de realisatie van een 
integraal toegankelijke omgeving en meer gelijke kansen voor iedereen.  
Westkans staat in voor het opmaken en afleveren van inventarisaties, technische adviezen 
en effectenrapporten op het terrein van fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van 
informatie en financiële toegankelijkheid ten aanzien van private en publieke 
opdrachtgevers.  Westkans fungeert als meldpunt waar men terecht kan met casussen van 
ongelijke kansen of behandeling.  
Westkans is er gekomen onder initiatief van het provinciebestuur en met de medewerking 
van meerdere verenigingen waaronder ook de WVA.  De WVA is vertegenwoordigd in de 
raad van bestuur van Westkans, die om de twee maanden vergadert.  Binnen Westkans is 
de WVA netwerkpartner.   
 
33.  OCMW Ieper 
 
Er is een samenwerking met het OCMW op diverse vlakken : 

 Het gebruiken van lokalen voor diverse van onze werkingen. 
 Er is een samenwerking op vlak van busgebruik tussen de WVA en het OCMW.  
 Op vlak van sociale dienstverlening is er een samenwerking in die zin dat er vanuit 

de WVA mensen doorverwezen worden naar het OCMW en omgekeerd. 
 Er is een belangrijke samenwerking op vlak van het Open IT-expertisecentrum.  

  
34.  Platform inclusief Jeugdwerk 
 
De WVA werkt mee aan het Platform Inclusief Jeugdwerk waarvoor de provincie West-
Vlaanderen het initiatief nam. Eind 2002 kwam dit platform verschillende keren bijeen om 
een visietekst te schrijven. Op 25 maart 2003 ondertekende de WVA samen met 18 andere 
organisaties de platformtekst waarmee de WVA aangaf actief te willen werken aan 
inclusief jeugdwerk. De WVA wil niet alleen haar eigen actieplan Inclusief Jeugdwerk 
uitvoeren maar wil ook de eigen opgebouwde kennis ten dienste stellen van andere 
verenigingen die hulp willen bij het opmaken en uitvoeren van hun plan.  

http://www.vrijetijdsweb.be/


 
In 2011 organiseerde de WVA heel wat getuigenissen voor scholen of jeugdverenigingen. 
Daarnaast kreeg de WVA meerdere vragen om een vormingspakket op maat op te stellen en 
aan te brengen. Dit vormingspakket is goed bruikbaar voor alle jeugdverenigingen.  

 
35.  Het Steunpunt Vakantieparticipatie  
 
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen dat een aanbod 
uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Concreet wil dit zeggen dat er onderhandeld 
wordt met toeristische partners om sociale tarieven te bekomen. Uiteraard is het 
belangrijk dat deze sociale tarieven enkel gebruikt worden door mensen die financieel te 
beperkt zijn om op daguitstap of vakantie te gaan. 
Aangezien de WVA regelmatig te maken heeft met personen met een laag inkomen 
(leefloon OCMW, tegemoetkoming, dagverblijf en -atelier, beschutte werkplaats) heeft het 
Steunpunt Vakantieparticipatie ons officieel erkend als partner. Op deze manier kunnen 
we goedkope daguitstappen en vakanties aanbieden aan de desbetreffende doelgroep.  
 
  



Vertegenwoordiging in andere organisaties 
 

Naast de duidelijke samenwerkingsverbanden is de WVA ook vertegenwoordigd in heel wat 
andere organisaties, voorzieningen en verenigingen. Op deze manier verdedigen we er de 
belangen van de personen met een handicap. Hieronder volgt een opsomming van de 
organisaties, voorzieningen en verenigingen waarin de WVA tevens zetelt :  
 

1. Stuurgroep ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen) 
2. Plangroep ROG Westhoek  
3. Regionale Prioriteitencommissie  
4. Pluralistisch Platform Gehandicapten Werkgroep Vrijetijdsinitiatieven 
5. Pluralistisch Platform Gehandicapten Provinciaal Overleg West-Vlaanderen 
6. Vrijetijdsdiensten West-Vlaanderen 
7. Platform Inclusief Jeugdwerk in West-Vlaanderen 
8. Stedelijke verkeerscommissie stad Ieper 
9. Stedelijke Adviesraad voor mobiliteit en verkeer stad Poperinge 
10. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening stad Ieper 
11. Ieperse Stedelijke Jeugdraad 
12. Jeugdraad Poperinge 
13. Provinciale Jeugdraad 
14. Sportraad Ieper 
15. Sociale Adviesraad Ieper 
16. Welzijnsraad Arrondissement Ieper (raad van bestuur) 
17. Werkgroep Huisvesting (WAI) 
18. Werkgroep Vrijwilligerswerk (WAI) 
19. Werkgroep Mobiliteit (WAI)  
20. Lokaal Sociaal Beleid Ieper 
21. Lokaal Sociaal Beleid Poperinge 
22. Westkans vzw (raad van bestuur en netwerkpartner) 
23. VGPH (Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap) 
24. Raad van Gebruikers West-Vlaanderen  
25. Overleg West-Vlaamse speelpleinen 
26. Werkgroep jeugdwerkbeleidsplan Ieper 
27. Werkgroep jeugdwerkbeleidsplan Poperinge 
28. Overleg Buitenschoolse Kinderopvang Ieper 
29. GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) 
30. Welzijnsraad arr. Veurne-Diksmuide Platform Jeugd en Welzijn  
31. Stuurkracht 2 (arbeidszorgcentrum) 
32. Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp West-Vlaanderen 
33. Gecoro Ieper 
34. Woonraad Ieper 

  



Sensibilisering- en vormingsactiviteiten naar de reguliere sector 
 
Voor de vorming aan externe diensten worden vaste prijzenmarges gebruikt.  De vorming 
aan diensten, met als bedoeling de bekendmaking van onze werking, werd hoofdzakelijk 
gratis aangeboden.  Dit is geen sinecure gezien de tijd en inzet die hiertoe worden gedaan 
vanwege het personeel en de vrijwilligers.    
Voor de overige vormingen worden volgende prijzen aangerekend :  
- 30 euro voor één uur vorming 
- 50 euro voor twee uur vorming 
- 70 euro voor drie uur vorming 
Tevens wordt er telkens een kilometervergoeding aangerekend van 0,30 euro vanuit de 
WVA tot aan de plaats van de vorming.   
In 2011 werd er in 8 scholen, 4 jeugdbewegingen en 4 verenigingen vorming gegeven.   
Dit gebeurde aan de hand van :  

 een filmpje over het leven van personen met een handicap 
 getuigenissen : een rolstoelgebruiker en een blinde 
 het afleggen van een rolstoelparcours (in scholen) 
 een uiteenzetting over de WVA-werking door een personeelslid 

4-daagse getuigenis in het VTI Ieper. 
 
 

Sensibilisering- en vormingsactiviteiten naar de sector 

 
1.  Vorming over ICT-hulpmiddelen 
Vanuit Open IT werden er meerdere sessies georganiseerd voor voorzieningen. 
Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk Open IT.  
 
2.  Vorming Maria Margaretha Instituut Kortemark 
In het kader van de opleidingen in de sociale sector werd vorming gegeven over ‘hoe 
omgaan met personen met beperkingen ?’. 
 
3. SMOG-sessie 
Leren spreken met gebaren (SMOG) bij Akabe Antwerpen. 
 
4.  Individuele seksuele en relationele voorlichting 

 
 Wat ? 

 
Tijdens deze vormingsmomenten wordt er uitgebreid ingegaan op de vragen van 
individuen met betrekking tot relaties en seksualiteit.  Het is dan ook als antwoord op 
deze specifieke vragen dat deze vormingsessies opgezet worden.   

 
 Hoe ? 

 
Deze vorming werd gegeven door een beroepskracht die aan de hand van een 
zelfgemaakte cursus en de voorlichtingskoffer de antwoorden gaf op de vragen van de 
cliënt.  Dit werd gegeven in de voorziening van de cliënt of in de WVA zelf.   

  



Gebruik van het gewone vrijetijdsaanbod 
 

Zoals eerder aangegeven wordt er vanuit de WVA heel veel moeite gedaan om inclusief te 
werken.  Enerzijds door met diverse deelwerkingen aan te sluiten bij het reguliere aanbod 
en anderzijds door onze activiteiten open te stellen voor mensen zonder beperking.  Denk 
maar aan onze ontmoetingsruimte ‘De Spiegel’ en het ‘WVA Veurne Vrijetijdscentrum’.   
Naast deze manieren van inclusief werken wordt er tevens heel wat energie gestopt in het 
aanbieden van een traject waardoor mensen met een beperking effectief kunnen 
aansluiten bij een reguliere sportclub, jeugdvereniging…   
 

1.  Aansluiting van diverse werkingen aan het reguliere aanbod 
 

 Wat ? 
 
Dit kan vanuit onze eigen werkingen bij :  

 samenwerkingsverbanden 
 De Spiegel 
 De Spiegelstappers 
 Mediaclub Diksmuide  
 Mediaclub/De Uitvliegers Ieper 
 WVA Veurne Vrijetijdscentrum 
 zomerreis naar Spanje 
 16+werking 
 zomeruitstappen 
 ‘Pas Partoe’ 
 …  
 

 Wie ? 
 

We proberen met al onze werkingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij activiteiten uit 
het reguliere circuit.   
 
 Hoe ? 

 
De vraag om deel te nemen aan het reguliere aanbod komt van onze deelnemers.  Zij 
geven immers aan waar ze graag naar toe willen gaan of wat ze graag zouden doen.  De 
mogelijkheid om aan het reguliere zelfstandig deel te nemen is niet altijd even 
gemakkelijk. Ook hier heeft de WVA dan een belangrijke rol in het drempelverlagend 
werken. Zo maken onze mensen kennis met andere werkingen en kunnen ze in de 
toekomst deze stap zelfstandig zetten.   

 

2.  Openstellen van onze activiteiten voor mensen met en zonder beperking 
 

Zowel in de ontmoetingsruimte van De Spiegel als in het WVA Veurne Vrijetijdscentrum 
is iedereen welkom.  Enkel de geregelde bezoeker krijgt een gratis lidkaart, om zo een 
overzicht te hebben van onze doelgroep.  Anderzijds mag iedereen aansluiten bij onze 
activiteiten, ook mensen zonder een beperking.   
Wij organiseren vaak grote activiteiten (denk maar aan ‘De Halloweentocht’) waarbij 
er een samenwerking is tussen de WVA en het reguliere circuit.  Bij dergelijke 
activiteiten is de samensmelting tussen de mensen vanuit het reguliere circuit en 
mensen van de WVA heel opvallend.  Er is geen onderscheid tussen mensen met en 
zonder beperking.  

 
 



 
 
 
3.  Vrijetijdstrajectbegeleiding 
 

 Wat ? 
 

De WVA poogt voortdurend om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te 
laten functioneren en probeert, via het aanbieden van verschillende activiteiten, de 
drempel naar het reguliere circuit van de vrijetijdsbesteding te verlagen. Bedoeling 
van de vrijetijdstrajectbegeleiding is om samen met de persoon met een beperking en 
zijn netwerk op zoek te gaan naar een antwoord op zijn specifieke vrijetijdsvraag.  
Hierbij wordt niet vertrokken vanuit het aanbod, maar vanuit de vraag van de cliënt.  

 
 Wie ? 

 
Iedereen met een beperking kan bij ons terecht voor een vraag over vrije tijd.  Dit kan 
zowel gaan om mensen met een financiële, sociale, psychische, fysieke en/of mentale 
beperking. In 2011 kwamen er 54 vragen van de cliënt met betrekking tot  
vrijetijdstrajectbegeleiding binnen.   
 
 Hoe ? 

 
Wanneer een vraag over vrije tijd binnenkomt, wordt een afspraak gemaakt waarbij 
ofwel de cliënt naar het secretariaat komt, ofwel een huisbezoek wordt afgelegd. 
Samen met de cliënt en zijn/haar begeleider wordt de vraag dan uitgediept.  Hierbij 
wordt stilgestaan bij wat de cliënt zelf echt wil, zonder rekening te houden met het 
reeds bestaande aanbod.  Pas wanneer de vraag heel duidelijk is, wordt werk gemaakt 
van een oplossing.  Dit kan gaan van het vinden van één of andere club waar deze 
persoon kan en mag bij aansluiten, naar het zoeken van een vrijwilliger die deze 
persoon een handje wil helpen bij het uitoefenen van de activiteit.  Soms wordt er ook 
geholpen bij het zoeken naar een oplossing voor het vervoer en dergelijke.  Dit lijkt 
eenvoudig, maar is het zeker niet.  Niet alle verenigingen staan immers open voor 
mensen met een beperking, maar toch streven wij ernaar om zoveel mogelijk 
verenigingen warm te maken om inclusief te werken.  
We merken dat een rechtstreekse stap naar het reguliere circuit vaak te groot is.  
Werkgroep Vorming en Aktie werkt dan ook vaak zo dat mensen eerst deelnemen aan 
het eigen aanbod.  Voor de persoon in kwestie is dit vaak een goede tussenoplossing, 
omdat het zoeken naar een gepaste vrijetijdsbesteding in het reguliere circuit toch 
vaak een weg van lange adem is.  Zo kan de stap naar het reguliere geleidelijk aan 
verkleind worden.  

  



Afstemming vraag-aanbod, cliëntbevraging 
 

1.  Behoefteonderzoek regio Diksmuide 
 

 Wat ? 
 
Ook in 2011 werd er een bevraging gehouden in de regio Diksmuide.  De stagiairs van 
Katho Kortrijk hebben dit uitgevoerd.  Men richtte zich voornamelijk naar 
thuiswonenden.  

 
 Hoe ? 

 
Daarvoor maakte men gebruik van bètapictogrammen. De deelnemers konden 
zelfstandig of met begeleiding de enquête invullen.  

 
 De belangrijkste conclusies 
 
Men kwam tot volgende resultaten : 
- uitblinkers : wandelen, muziekoptredens, kermis, koken en bowling 
- laagste score : basket, lopen, voetbal, zwemmen en museum 
De voorkeur gaat naar zaterdagnamiddag. 
Een groot probleem is het vervoer van huis naar de activiteit. 

    
2.  Werkgroep De Spiegel :  
 
De Werkgroep De Spiegel bestaat uit 2 beroepskrachten en meerdere vrijwilligers, zowel 
met als zonder beperking. Deze werkgroep werd eerder uitvoerig uitgelegd onder ‘De 
Spiegel’. Daar wordt het zeker en vast duidelijk dat de werkgroep een inspraakorgaan is 
voor onze cliënten, naar de werking toe.   
 
3.  Stuurgroep Diksmuide :  
 
De stuurgroep bestaat uit één beroepskracht en meerdere vrijwilligers, met en zonder 
beperking. Ook deze stuurgroep wordt gezien als een inspraakorgaan voor onze cliënten 
(zie ‘werking Dikmuide’).  
 
4.  Vormingen op vraag en op maat van de cliënt :  
 
Cliënten, die graag een vorming wensen over een bepaald onderwerp, kunnen dit 
aanbrengen bij ons. Wij proberen om op deze vragen zoveel mogelijk een aan bod te 
bieden.  Er zijn voornamelijk vragen over gebruik van GSM, ICT-hulpmiddelen, relaties 
enz..  
 
5.  Reizen, weekends en uitstappen :  
 
Ons gehele aanbod van activiteiten en vakanties zijn ontstaan vanuit de behoefte van onze 
cliënten. Om de verlangens en behoeften van onze cliënten niet voorbij te lopen omwille 
van routine, bevragen wij onze cliënten regelmatig (bijv. behoefteonderzoek, individuele 
gesprekken, stuurgroepen, …). Wij houden ieder jaar rekening met hun voorstellen om zo 
ons activiteitenaanbod af te stellen op hun verlangens (zie ‘kampen en reizen’).  
  



Informatiekanalen 
 
Inleiding 

 

Vanuit de WVA worden er diverse kanalen benut om onze werking en onze idealen bekend 
te maken.  Enerzijds hebben we de activiteitenkalenders voor de bekendmaking van onze 
activiteiten bij de deelnemers, anderzijds hebben we een tijdschrift dat vooral doelt op de 
omkadering van onze cliënten.    

Vervolgens wordt de werking bekendgemaakt via persartikels in diverse media, onze 
websites en via de radio. Al deze publicaties worden in onderstaande toegelicht.   

 

1.  De activiteitenkalenders  
 

Uitvliegerskrant regio Ieper en Uitvliegerskrant regio Veurne-Diksmuide 
 
Er werden in 2011 per maand 400 ‘Uitvliegerskranten regio Ieper’ verspreid en 272 
‘Uitvliegerskranten regio Veurne-Diksmuide’.   
De bedoeling van deze krantjes is om alle uitnodigingen voor één maand te bundelen.  
Op deze manier krijgen de mensen een overzicht van wat er in de loop van de maand 
allemaal te doen is.   
Per blad wordt er een activiteit aangekondigd.  Er staat duidelijk vermeld wat er aan 
bod komt, waar en wanneer er wordt afgesproken alsook welke kostprijs deze 
activiteiten hebben.  Een belangrijk gegeven is dat we werken met symbolen voor wie 
moeilijk of niet kan lezen. Op de laatste pagina van het krantje is er telkens een 
inschrijvingsstrook terug te vinden.  
Ook de activiteiten van de 16+werking zijn in deze krantjes opgenomen.  Voordien 
stuurden we individuele uitnodigingen.  De 16-plussers lezen meteen wat er nog 
allemaal te doen is in de loop van de maand.  Hierdoor zijn er ook van hen die ingaan 
op een ander aanbod. 

   
2.  De Stokpopkrant 

 
Dit krantje wordt verstuurd naar een 410 adressen.  Iedereen die speelgoed ontleent 
alsmede de scholen voor buitengewoon onderwijs en de voorzieningen worden ingelicht 
over de nieuwe aankopen, enkele bijzondere stukken speelgoed worden voorgesteld en 
men wordt op de hoogte gebracht over alles wat met de uitlening te maken heeft.   
De Stokpopkrant verschijnt tweemaandelijks en wordt aan alle geïnteresseerden 
opgestuurd. Dit is mogelijk dankzij de financiële steun van het JOC Ieper 
(jeugdontmoetingscentrum).    

 
3.  Zo kan het 
 
‘Zo kan het’ bevat op de eerste plaats heel wat informatieve artikels over allerhande 
zaken die betrekking hebben op de thematiek van de gehandicaptenzorg.  Daarnaast heeft 
het tijdschrift ook de bedoeling om activiteiten aan te kondigen en verslagen weer te 
geven.   
Het tijdschrift wordt gelezen door heel wat mensen die thuis verblijven.  Daarnaast zijn er 
ook heel wat voorzieningen, instellingen en verenigingen die een abonnement hebben.  
Het tijdschrift kan ook geraadpleegd worden in de plaatselijke bibliotheken en diverse 
andere openbare plaatsen.  Veel mensen uit de sector lezen de artikels om up-to-date te 
blijven met de nieuwste ontwikkelingen in de sector.   

Het tijdschrift verschijnt tweemaandelijks en wordt verspreid en heeft een oplage van 130 
exemplaren.  Een jaarabonnement kost 8 euro.  



Eind 2011 werd beslist om de uitgave van dit tijdschrift stop te zetten wegens te weinig 
abonnees.  Alle informatie van de WVA zal nu verschijnen op de website. 
 
 

4.  Onze websites 
 

 www.wvavzw.be 
 
Dit is de algemene website van de WVA.  Hierop worden al onze deelwerkingen 
vermeld, onze publicaties, alles omtrent vrijwilligerswerk…  Tevens kunt u op deze 
website het filmpje bekijken die we gemaakt hebben in kader van onze 
vrijwilligerscampagne. Daarnaast staat er een databank op deze website met alle 
publicaties met betrekking tot ‘handicap en seksualiteit’.  In dit infobestand staat er 
vermeld bij welke dienst deze publicaties ontleend kunnen worden.   

 
 www.spelewijs.be 
 
Op deze website wordt er algemene uitleg gegeven over de werking van Spelewijs.  
Monitoren kunnen hierop informatie uitwisselen met elkaar.  De contactgegevens voor 
Spelewijs zijn hierop tevens terug te vinden voor alle geïnteresseerden.   
  
 www.destokpop.be 
 
Alle stukken speelgoed staan afgebeeld gerangschikt per categorie met de nodige 
informatie erbij.  Tevens kunt u hiertoe de contactgegevens terugvinden van zowel ‘De 
Stokpop’ als de ‘Mobiele Stokpop’.   
 
 www.openit.be 

 
Op de website van Open IT staan de contactgegevens van de werking, de diverse 
initiatieven en de doelgroep van het Open IT.  Er zijn tevens een aantal links terug te 
vinden van andere projecten en organisaties die bezig zijn met ICT en ICT-
hulpmiddelen.  
 
 www.facebook.com 
 
Op de facebookpagina’s kunt u zowel een groep vinden alsook info over de WVA 
algemeen.  Dit vooral om de nieuwste informatie uit te wisselen van de WVA en tevens 
te melden voor welke activiteiten we nog op zoek zijn naar mensen om mee te werken.  
Daarnaast is er tevens een facebookpagina opgestart over de Spelewijswerking.  

  

http://www.wvavzw.be/
http://www.spelewijs.be/
http://www.destokpop.be/
http://www.openit.be/
http://www.facebook.com/


WERKINGSGEBIED 
 

Werkingsgebied binnen de provincie 
 

Door de erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap werd het 
werkingsdomein van de WVA ook uitgebreid.  De WVA is immers coördinator van de vrije 
tijd voor personen met een handicap voor de arrondissementen Ieper, Veurne, Diksmuide 
en de Westkust.  Wat de uitbreiding betreft, houdt dit concreet in dat de WVA vanaf 2000 
ook een werking heeft uitgebouwd in Diksmuide en vanaf 2003 tevens activiteiten opzet in 
de regio Veurne.   

 
Op vlak van Open IT is de WVA erkend als project, sinds mei 2008, voor de gehele provincie 
West-Vlaanderen door de dienst Welzijn van de provincie West-Vlaanderen. 
 
 

Regionale afspraken met andere organisaties in de provincie 
 

Met de verschillende diensten, die door het Vlaams Agentschap erkend zijn in het kader 
van de vrije tijd, werd de provincie West-Vlaanderen in 4 regio’s verdeeld.  Concreet werd 
de WVA verantwoordelijk gesteld voor volgende gemeenten : Ieper, Poperinge, Wervik, 
Heuvelland, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Mesen, Lo-Reninge, 
Alveringem, Veurne, Diksmuide, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Koekelare, Kortemark, 
Houthulst, Staden, Moorslede en Menen.  Het is wel zo dat we over heel de provincie actief 
zijn.   

 
 

Uitbreiding van het bereik tgo vorig werkjaar 
 
Vooral ‘Open IT’ bereikte veel meer individuele mensen in vergelijking met het vorig jaar. 
In het vrijetijdscentrum Veurne was er een toename van deelnemers aan de activiteiten. 
 
Meer reguliere diensten en verenigingen doen beroep op de WVA in het kader van de 
vrijetijdsbesteding.  Hierdoor is er een toename naar individuele vragen naar vrije tijd. 
  



DOELSTELLINGEN WERKJAAR 2011  
 
 

Behaalde doelstellingen uit het beleidsplan regionaal platform 
Omschrijf kort in hoeverre u de gestelde doelen heeft bereikt en op welke wijze dat is gebeurd. 

 

doelstelling 1 
 
Vrije tijd op maat 
In het kader van het inclusief werken werden er in 2011 meer inspanningen geleverd om 
ieder persoon met zijn beperkingen te informeren over het exclusieve aanbod.  Hieraan 
zullen er volgend jaar nog meer inspanningen geleverd worden in het kader van 
Perspectief 2020. 
 

doelstelling 2 
 

Meer ondersteuning naar de reguliere sector 
Door meer en meer trajectmatig te werken slagen we er in dat meerderen in de reguliere 
sector terecht komen.  Het inclusieve aspect kunnen we op deze manier dan ook 
realiseren.   
 

doelstelling 3 
 
Uitbreiding speel-o-theek 
Eind 2011 verhuisde De Stokpop naar een nieuwe locatie met veel meer mogelijkheden. 
Deze locatie is gevestigd bij de bibliotheek en academies van Ieper.  De bibliotheek wil 
meewerken aan de bekendmaking van de speel-o-theek.  Deze locatie biedt in elk geval 
veel meer mogelijkheden.  Daar komen veel mensen voorbij en zijn ten zeerste 
geïnteresseerd wat alleen maar de inclusie bevordert. 
 

doelstelling 4 
 
Gids voor beleid 
Via vertegenwoordiging van leden van van het vrijetijdsweb vertegenwoordigd in een 
provinciale jeugdraad komen we op voor de belangen van kinderen en jongeren met een 
beperking binnen gemeentelijk en provinciaal beleid. 
In 2011 was een delegatie van het vrijetijdsweb vertegenwoordigd in een provinciale 
werkgroep die het reglement ‘intergemeentelijke samenwerking’ onder de loep nam en 
bijstuurde.  In dit reglement wordt ingrzet op het aspect ‘toegankelijkheid’.  Op die 
manier wordt bewaakt dat de intergemeentelijke samenwerking aandacht heeft voor de 
toegankelijkheid van initiatieven die men via die samenwerking wil realiseren.  
 

Doelstelling 5 
 
Overleg 
In 2011 hebben de 4 vrijetijdsorganisaties meerdere keren samen vergaderd in het kader 
van de vrijetijdswerking over heel de provincie West-Vlaanderen. 
  



 

Behaalde doelstellingen (andere dan doelstellingen beleidsplan regionaal platform) 

 

1.  Inclusief werken 
 
Binnen de WVA kunnen wij vele voorbeelden aanhalen die duidelijk maken dat er heel 
sterk inclusief gewerkt werd in 2011. Zoals ruimschoots aangegeven in bovenstaande 
proberen we met de WVA heel sterk deel te nemen aan het aanbod binnen de reguliere 
sector.  Ook onze vrijetijdstrajectbegeleiding streeft het inclusief gedachtegoed na. 
2.  Participatie van de doelgroep 
 
De doelgroep werkte in 2011 actief mee aan het opstellen van ons aanbod, het evalueren 
van voorbije activiteiten en het aangeven van hiaten om eventuele vorming over op te 
starten.  Daarnaast zetelen mensen uit de doelgroep tot in de hoogste geledingen van de 
werking.   
 
3.  Variatie in het aanbod 
 
In 2011 werd er een heel gevarieerd aanbod geboden aan de deelnemers. Dit op vlak van 
activiteiten en uitstappen enerzijds en tevens op vlak van het vormingsaanbod anderzijds.   
 
4.  Bekendmaken van de werking 
 
Wij probeerden in 2011 via allerhande kanalen onze werking bekend te maken.  
Maandelijks kwam de WVA in de regionale kranten, tevens verscheen de WVA op WTV om 
de algemene werking voor te stellen.  Daarnaast is de WVA in 2010 ook een paar keer op 
de radio geweest.  Al deze kanalen en de vele mond-op-mond reclame, van zowel de 
doelgroep, als de vrijwilligers zorgden ervoor dat de WVA in alle uithoeken van onze regio 
gekend is.  
 
5.  Uitgebouwde vrijwilligerswerking 
 
We stapten naar diverse scholen, openbare plaatsen en diensten om onze werking voor te 
stellen.  Deze campagne zorgde er voor dat we voldoende vrijwilligers hadden om onze 
werking optimaal te ondersteunen. 
Iedere deelwerking heeft zijn eigen vrijwillige medewerkers.  Afwisselend wordt er een 
gezamenlijke werving opgezet en de andere keer per deelwerking die nood heeft aan 
bijkomende medewerkers.   
 
6.  Vraaggestuurd werken 
 
Alle deelwerkingen, vormingsmomenten en andere initiatieven zijn enkel en alleen 
ontstaan vanuit de vraag van de deelnemer.  In 2011 zijn we hier dan ook heel sterk in 
geslaagd !  
 
7.  WVA werkt laagdrempelig 
 
De WVA en zijn medewerkers werken laagdrempelig waardoor zowel cliënten als 
vrijwilligers regelmatig binnenspringen met hun vragen en bedenkingen.  Via vorming, 
diverse publicaties en de vele contacten in de diverse regio’s proberen we dan ook zoveel 
mogelijk mensen rechtstreeks aan te spreken. Op die manier kunnen we veel mensen 
bereiken en verlagen we de drempel tot het deelnemen aan onze activiteiten en vorming. 
Ook de 2 ontmoetingsruimten spelen hierbij een belangrijke rol.   
 



8.  Regionale verankering 
 
De WVA werkt met heel wat diensten samen.  Daarnaast zetelden de personeelsleden van 
de WVA in tal van overlegplatformen en raden.  De WVA speelde in 2010 een belangrijke 
rol binnen de socioculturele sector in de regio.  Dit niet alleen binnen de sector van 
personen met een beperking maar zeker en vast ook in de reguliere sector.   
 
9. Lezen en schrijven 
 
In het jaarverslag van 2009 stond dat we er niet in slaagden om lezen en schrijven te 
organiseren. 
In 2010 hebben 3 studenten van Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) dit opgenomen als 
project voor 3 maanden.  Vanaf mei werd er iedere zaterdagvoormiddag les gegeven aan 
11 personen die ingeschreven waren om te leren lezen en schrijven.  Dankzij een gift werd 
dit verder gezet tot eind 2011.   
 
 

Niet behaalde doelstellingen  
 
SCHAKEN 
 
Op vraag van 4 personen hebben we een 6-tal sessies leren schaken georganiseerd.  Iemand 
uit de schaakclub van Poperinge was bereid om hen op hun maat het schaken aan te leren.  
Het was de bedoeling dat ze na deze lessen zouden overstappen naar de schaakclub van 
Ieper.  Zij zien het echter niet mogelijk en haalbaar om hen in de club op te nemen : te 
laag niveau en niemand bereid om hen te begeleiden.  Hun voorstel was dat ze bij de 
seniorenclub in het dienstencentrum De Kersecorf zouden aansluiten.  Dit was wel midden 
in de week en dus niet mogelijk daar ze gaan werken.  Een ander bezwaar was dat ze niet 
graag bij oudere mensen willen schaken.    
 
SPEELPLEINWERKING REGIO DIKSMUIDE 
 
In  2009 kwamen er een 20-tal vragen binnen van ouders die op zoek waren naar een 
speelpleinwerking voor hun kind met een beperking.  Deze ouders hadden al te rade 
gegaan binnen het reguliere circuit, maar keerden daar van een kale reis terug.  Het gaat 
dan ook om kinderen die een te zware ondersteuning nodig hebben en die deze in een 
reguliere speelpleinwerking niet konden verkrijgen. Heel wat mensen hopen bij Spelewijs 
terecht te kunnen, maar door vervoersproblemen kon hun kind onmogelijk tot in Ieper of 
Poperinge geraken.  Wij hebben tevens onvoldoende middelen om vervoer te voorzien tot 
in Diksmuide.   
Dit probleem bleef ook actueel in 2010.  De WVA ziet niet onmiddellijk een oplossing.    

  



Maatschappelijke meerwaarde 
Welke meerwaarde heeft de toekenning van de subsidie tot gevolg ?  

 
De WVA is een thuis voor heel wat mensen met een beperking uit de regio.  Het is een 
warm nest waar mensen terecht kunnen voor een leuke activiteit, een leerrijke vorming en 
een goede babbel.  Als onafhankelijke organisatie vormen wij een volwaardige partner in 
het kluwen van diensten en voorzieningen binnen ons werkinggebied.  Onze sterkte is dat 
we vanuit de noemer ‘vrije  tijd’ op veel andere vlakken mensen kunnen bereiken.  Vele 
verdoken hulpvragen komen tijdens deze momenten naar boven.  Wij willen er dan ook 
alles aan doen om mensen een antwoord te geven op deze hulpvragen.  
Mensen met een beperking worden vanuit de WVA bewust gemaakt van het feit dat zij als 
volwaardige individuen in de samenleving moeten kunnen en mogen staan.  We streven 
naar inclusie door mensen te helpen hun weg te banen in onze ingewikkelde  
keuzemaatschappij.  Mensen verliezen een houvast in de samenleving waar er crisis heerst.  
Wij willen onze mensen niet in de kou laten staan en doen er alles aan om hun respect, die 
ze voor de volle honderd procent verdienen, af te dwingen. Mensen met een beperking 
helpen actief participeren in het aanbod van de WVA.  Vanuit hun wensen vertrekken wij 
om onze werking op een vraaggestuurde wijze verder vorm te geven.  De WVA streeft naar 
empowerment, inclusie, integratie en emancipatie.  
 
Op welke wijze werden nieuwe noden van de doelgroepen achterhaald en hoe werd daar op ingespeeld ? 

 
De vraag naar nog meer activiteiten werd gerealiseerd. 
Meer deelnemers met ernstige beperkingen nemen deel. 
  



DOELSTELLINGEN VOLGEND WERKJAAR 
 
Omschrijf concreet uw (al dan niet nieuwe) doelstellingen voor volgend werkjaar. 

 

doelstelling 1 
Zoeken naar officiële erkenning voor leren lezen en schrijven. 
 

doelstelling 2 
De erkenning van Open IT – ICT-expertisecentrum door de provincie West-Vlaanderen als 
project loopt af eind maart 2011.  Allerhande kanalen aanschrijven voor de nodige 
subsidies om deze werking te kunnen verder zetten. 
 

doelstelling 3 
In de regio Veurne en Diksmuide nog meer thuiswonenden bereiken. 
 

doelstelling 4 
De speel-o-theek De Stokpop verder uitbouwen in de nieuwe locatie.  Daarnaast het 
opzetten van digitale software voor het beheer van de ontleningen. 
 

doelstelling 5 
Nog een betere samenwerking met de andere 3 vrijetijdszorgorganisaties in West-
Vlaanderen.  Bekendmaking van de vrijetijdsweb.be West-Vlaanderen. 
 

Doelstelling 6 
De WVA is erkend als gebruikersvereniging bij VGPH (Vlaamse Gebruikersvereniging 
Personen met een Handicap).  Op basis hiervan werken we sterk aan een regionale 
erkenning voortraject samen met andere organisaties.  Om dit te realiseren willen we 
komen tot een samenwerkingsverband met meerdere partners.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KANSEN & KNELPUNTEN 
 
Omschrijf problemen, moeilijkheden, suggesties, kansen omtrent werking, doelgroepen en financiën. 

 
 

Werking 
 
Het wordt moeilijk om het huidige aanbod te blijven behouden. 
We krijgen voortdurend bijkomende vragen in het kader van de vrijetijdsbesteding. 
Heel wat individuele vragen naar de reguliere sector toe.   
Het personeel zit aan het maximum van zijn capaciteiten vandaar dat wij het allemaal niet 
meer kunnen opvolgen. 
Vrijetijdstrajectbegeleiding vraagt veel tijd naast al het andere werk : is met de huidige 
financiële middelen eigenlijk niet meer uitvoerbaar. 
Een groot probleem is de mobiliteit gezien onze landelijke werking. 
 

Doelgroepen 
 
Alle doelgroepen bereiken we door het groot aanbod zowel naar kinderen, jongeren en 
volwassenen. 
Zie de verschillende deelwerkingen. 
Nog meer werk maken voor thuiswonenden. 
 

Financiën 
 
Onvoldoende financiële middelen om onze werking efficiënt uit te bouwen. 
Met de huidige subsidies kunnen we onmogelijk de vooropgestelde verwachtingen 
realiseren.  De toegekende subsidie van het VAPH is zekerlijk ontoereikend om de huidige 
werking in stand te houden, laat staan verder uit te bouwen.   
In 2010 heel wat minder subsidies ontvangen van de provincie in het kader van ons 
jeugdwerk.  Nochtans hadden we een identieke werking als het jaar voordien.  We zouden 
te weinig kosten ingediend hebben.  Dit heeft wel heel wat gevolgen ! 
  



PERSARTIKELS 
 

 
 
 


