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DANKWOORD

Bij de oplevering van het onderzoeksrapport willen we een pak mensen bedanken. Stuk voor stuk mensen

die ons via boeiende gesprekken tot verschillende inzichten hebben gebracht. Het volledige onderzoek

gebeurde anoniem, dat maakt het niet gemakkelijk om mensen te bedanken, maar we doen toch ons best

in dit dankwoord.

Hierbij denken we in de eerste plaats aan de ouders van kinderen en jongeren met een beperking die ons

deelgenoot hebben gemaakt van hun levensverhaal. Bij de online bevragingen, gesprekken en de

focusgroep vroegen we aan ouders een beperkte inspanning en tijd. Moeilijke maar eveneens

hartverwarmende verhalen stroomden op ons af.

We hadden het geluk om een aantal hoofdpersonages in deze verhalen persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Grote dank aan de kinderen en jongeren met een beperking die hun ervaringen en wensen met ons

deelden.

De gesprekken met doorverwijzers gaven ons meer zicht op hoe ze met gezinnen aan de slag gaan rond het

thema vrije tijd. Doorverwijzers en scholen brachten ons in contact met gezinnen.

Naast de insteken vanuit de vraagzijde, werd dit onderzoek gevoed vanuit de aanbodzijde door

verschillende aanbieders uit het Gentse vakantieaanbod. Tal van vrijwilligers en verantwoordelijken van

organisaties deden mee aan het onderzoek. We willen graag onze dank uitspreken aan de organisaties,

doorverwijzers en scholen.

De gesprekken met ouders en vrijwilligers in organisaties werden onder meer gevoerd door Delphine, Bram,

Leni, James en Katelijne. Pieter zorgde er dan weer voor dat dit onderzoeksdocument vlot leesbaar is.

Waarvoor een dikke merci!

Onze laatste heel hard gemeende dankjewel gaat naar de jeugddienst van de stad Gent en in het bijzonder

naar Jana Vandenheulen. Bedankt voor kansen die je ons gaf en de ondersteuning die je ons bood.

Het onderzoeksteam

Fibe WAES, Ester FONTEYNE, Dimi HAEZEBROUCK
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INLEIDING
In dit onderzoek gaan we in gesprek met stakeholders die te maken hebben met het vakantieaanbod voor

kinderen met een beperking. We bevragen doorverwijzers,  ouders van kinderen met een beperking en de

kinderen en jongeren zelf. Aan de aanbodzijde gaan we in gesprek met organisaties die vakantieaanbod

organiseren.

Centraal in het waarderend onderzoek zijn de noden en twijfels van de verschillende stakeholders. Wat zijn

de noden van de vraagzijde: ouders, kinderen jongeren met een beperking en doorverwijzers. Welke

ervaring hebben ze op heden met het vakantieaanbod? Aan de andere kant bekijken we de

vakantieaanbieders, de aanbodzijde. Welk aanbod hebben zij en welke noden leven bij hen, met betrekking

tot kinderen en jongeren met een beperking.

Het onderzoek formuleert aanbevelingen naar het Gentse beleid maar ook naar de organisaties en

doorverwijzers.
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SITUERING VAN HET ONDERZOEK
In het eerste deel van dit rapport situeren we enkele kernaspecten binnen dit waarderend onderzoek.

Onderstaande elementen vormden voor het onderzoeksteam de vertrekbasis waarop het onderzoek werd

uitgevoerd.

EXPLORATIEF ONDERZOEK - OPDRACHT GEFORMULEERD VANUIT STAD GENT
De inhoud van de opdracht werd vanuit de stad Gent op volgende manier gecommuniceerd:

Inleiding

Reeds een aantal jaren merkt de jeugddienst van Gent op dat de nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding

voor kinderen en jongeren met een beperking in de vakantieperiodes steeds groter wordt. Er zijn reeds een

aantal initiatieven die een specifiek aanbod voor deze doelgroep organiseren maar het bestaande aanbod

is onvoldoende dekkend ten aanzien van de vraag.

Wat willen we?

In Gent is er een heel breed gamma aan vrijetijdsaanbieders in de vakantieperiodes. De jeugddienst van

Gent wil een onderzoek naar de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren met een beperking binnen dit

reguliere aanbod.

Hiervoor wenst de jeugddienst actief samen te werken met een organisatie die affiniteit heeft met deze

doelgroep en het organiseren van een vakantieaanbod die dit onderzoek in het jaar 2021 kan opstarten.

Wat verwachten we van onze partner?

- Bevraging van de reguliere vrijetijdsaanbieders in de vakantie (Focus op grotere/professionele

organisatoren opgenomen in de vakantiekampengids van de Stad Gent) betreffende hun bereik, in

hoeverre zij openstaan voor de doelgroep en de mogelijke drempels die zij ervaren

- Nodenbevraging van de doelgroep en eventueel hun ouders

- Het verwerken van de resultaten van de bevraging in een document met aanbevelingen

- De presentatie van de resultaten van het onderzoek op twee momenten

- Input en overleg met de jeugddienst betreffende de opmaak van een concreet plan van aanpak
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ORANJE ALS WAARDEREND & ERVARINGSGERICHT ONDERZOEKSCENTRUM
De opdracht werd uitgevoerd door vzw Oranje Jeugdwerk, wat deel uitmaakt van de koepel Oranje. Oranje

bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt.

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk

kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. We gaan in dialoog en werken samen

met alle betrokkenen en de samenleving.  Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het

belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de

samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar

nodig.

Oranje is werkzaam in Noord-West-Vlaanderen, Meetjesland en de Denderstreek. Zowel op vlak van woon-

en dagbestedingsdiensten, mobiel en ambulant ondersteuningsaanbod maar ook een uitgebreid

vrijetijdsaanbod. Dit laatste wordt georganiseerd vanuit verschillende lokale en Vlaamse erkenningen en

gaat verder onder de roepnaam Vrijetijdspunt.

De dienstverlening van het Vrijetijdspunt situeert zich binnen 4 pijlers. Deze pijlers zijn allen gelijkwaardig

en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Oranje neemt een unieke positie op in het landschap door

volwaardig in te zetten op alle pijlers.

● 1STE PIJLER: groepsgericht eerstelijnsaanbod

In een vrijetijdssector waar een structureel tekort aan aanbod is waar personen met een beperking

zich kunnen thuis voelen, zien we ons genoodzaakt om een eigen groepsgericht eerstelijnsaanbod

te ontwikkelen. Dit doen we inclusief waar het kan, doelgroepspecifiek waar het noodzakelijk is. Het

aanbod situeert zich in jeugdwerk, sport, toerisme, welzijn als cultuur. In alle deelwerkingen wordt

primair met vrijwilligers gewerkt in de lokale buurt.

● 2DE PIJLER: maatwerk

Met een eigen eerstelijnsaanbod, hoe uitgebreid dit ook mag zijn, zullen we nooit alle individuele

vrijetijdsnoden van personen met een beperking kunnen invullen. Om dit te kunnen realiseren,

moeten we de samenleving in beweging brengen, zodat reguliere vrijetijdsaanbieders eventuele

onbewuste drempels voor personen met een beperking actief verlagen. Via een

vrijetijdstrajectbegeleidingen leiden we personen met een beperking toe naar aanbieders in het

vrijetijdsveld, met een sterke voorkeur voor inclusieve settings. In een individueel traject worden

deelnemers en hun netwerk op maat versterkt zodat een stap richting een externe

vrijetijdsaanbieder minder groot wordt.
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● 3DE PIJLER: Vorming & ondersteuning

In ons streven naar een meer inclusieve samenleving, zien we het als onze opdracht om niet enkel

personen met een beperking en hun netwerk te versterken. De slaagkans van inclusie wordt

gevoelig verhoogd wanneer er de reguliere vrijetijdsaanbieders eveneens versterkt worden. We

stellen de opgebouwde expertise rond personen met een beperking ter beschikking aan reguliere

vrijetijdsaanbieders, vanuit de overtuiging dat het structurele tekort in het vrijetijdslandschap niet

enkel door eigen aanbod of trajectbegeleiding kan weggewerkt worden. Met vormingen en

ondersteuningstrajecten op maat van jeugdbewegingen, sportverenigingen, kampenorganisaties,

jeugdhuizen… brengen we de onbewuste drempels van de verenigingen in kaart en bieden we hen

een houvast in het proces richting meer inclusief werken.

● 4DE PIJLER: Belangenbehartiging & beleidsondersteuning

Personen met een beperking kunnen op het vrijetijdsbeleid omschreven worden als onzichtbare

burgers, die niet of zelden aanwezig zijn op de plaats waar het beleid wordt gemaakt. Zowel binnen

het verenigingsleven uit het middenveld als bij beleidsmakers. Om onze missie te realiseren, zien

we het als een essentiële taak om op dit thema te sensibiliseren en de belangen van personen met

een beperking mee te helpen vertegenwoordigen.

RECHT OP VRIJE TIJD
Het hoeft binnen het kader van dit onderzoeksrapport geen betoog dat kinderen en jongeren met een

beperking recht hebben op vrije tijd. Deze evidentie werd door de diverse Belgische regeringen in 2009

bevestigd via een ratificatie van het VN-verdrag inzake gelijke rechten van personen met een handicap

(VRPH). Met de ondertekening van dit verdrag, hebben de diverse Belgische overheden zich geëngageerd

om de rechten van personen in een handicapsituatie te beschermen, discriminatie uit te sluiten, om te

strijden tegen vooroordelen en de bewustwording rond de mogelijkheden te stimuleren.

Artikel 30 van het VRPH handelt specifiek over de deelname aan het culturele leven, recreatie,

vrijetijdsbesteding en sport en vermeldt dat de overheden alle passende maatregelen nemen om:

● (…) het recht van personen met een handicap te erkennen om op voet van gelijkheid met anderen

deel te nemen aan het culturele leven en te waarborgen dat personen met een handicap:

○ toegang hebben tot cultuur in toegankelijke vorm;

○ toegang hebben tot televisieprogramma’s, films, theater en andere culturele activiteiten in

toegankelijke vorm;

○ toegang hebben tot plaatsen voor culturele activiteiten, zoals theaters, musea, bioscopen,

bibliotheken en dienstverlening op het gebied van toerisme en zo veel als mogelijk toegang

hebben tot monumenten en plaatsen van nationaal cultureel belang.
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● (…) personen met een handicap de kans te bieden hun creatieve, artistieke en intellectuele

mogelijkheden te ontwikkelen en gebruiken, niet alleen te eigen bate, maar ook ter verrijking van

de maatschappij.

● (…) te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke

of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuur.

Hiernaast verwijst het verdrag  in artikel 5 specifiek naar de participatie van kinderen en jongeren met een

handicap. Er wordt gesteld dat overheden de personen met een handicap in staat dienen te stellen op voet

van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten, en

passende maatregelen dienen te nemen om:

○ te waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere kinderen

kunnen deelnemen aan spel-, recreatie-, vrijetijds- en sportactiviteiten, met inbegrip van

activiteiten in schoolverband;

○ te waarborgen dat personen met een handicap toegang hebben tot diensten van degenen

die betrokken zijn bij de organisatie van recreatie-, toeristische, vrijetijds- en

sportactiviteiten.

In de slotbeschouwing van het VN Kinderrechtenverdrag aan ons land, formuleert het comité aandacht voor

volgende aanbevelingen:

“Het Comité blijft bezorgd dat kinderen die in armoede leven en kinderen met een handicap nog steeds

worden gediscrimineerd, met name wat betreft de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en

vrije tijd. Het Comité stelt vast dat aan de vraag naar dagopvang, ook voor kinderen met een handicap en

voor kinderen uit de meest kansarme gezinnen, nog steeds niet tegemoet gekomen wordt.”

“Verwijzend naar zijn Algemene Commentaar nr. 17 (Artikel 31 VN Kinderrechtenverdrag) over het recht van

het kind op rust, vrijetijdsbesteding, spel, recreatieve activiteiten, cultureel leven en kunst, beveelt het

Comité aan dat de Verdragsstaat, zijn inspanningen opvoert om het recht van kinderen, met inbegrip van

kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen met een handicap, en vluchtelingen- en migrantenkinderen, op

rust en vrije tijd en voldoende tijd om te spelen en recreatieve activiteiten te ontplooien die veilig,

toegankelijk, inclusief, bereikbaar met het openbaar vervoer, rookvrij en aangepast aan de leeftijd zijn, te

waarborgen.”
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KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING
Er bestaan verschillende definities die de doelgroep ‘personen met een beperking’ allemaal op een

specifieke nuance proberen te omvangen. In het kader van dit waarderend onderzoek kozen we voor de

volgende definitie:

Kinderen en jongeren jonger dan dertig jaar die ongeacht hun leeftijd of ondersteuningsnoden, die door een

(vermoeden van) psychosociale, mentaal of fysieke beperking en/of context een groter risico op

achterstelling of uitsluiting lopen of dreigen te lopen.

Door deze kijkwijze te hanteren, vermijden we dat we binnen het kader van dit exploratief en waarderend

onderzoek in een sterk semantische discussie belanden. Gelet op de opdracht van het onderzoek, focuste

het onderzoeksteam bijgevolg niet op een sterke afbakening van het label handicap, inclusie of types

beperkingen. De ondersteuningsnoden van de kinderen en jongeren alsook die van hun netwerk werden

centraal geplaatst. Wanneer iemand zich binnen de bovenstaande definitie erkende en zich er mee

associeerde, nam het onderzoeksteam dit aan, zonder hierop een testing toe te passen. Dit waarderend

onderzoek focust zich bijgevolg veel eerder op de redenen tot achterstelling of uitsluiting.
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BEELD OP VRIJE TIJD
vzw Oranje buigt zich over het thema vrije tijd. Beleidsmakers, middenveldorganisaties, individuen…

waarmee we in contact komen, ervaren op hun eigen persoonlijk niveau vrije tijd. Wat maakt dat iedereen

‘vrijetijdsexpert’ wordt en telkens een net iets andere invulling kan geven aan het brede begrip vrije tijd.

Om elkaar goed te verstaan, streeft Oranje naar een eenduidig begrippenkader en gedachtengoed rond

vrije tijd.

FIGUUR 1: INDELING VAN BRUTO VRIJE TIJD IN SEMI & NETTO VRIJE TIJD

Om een helder en herkenbaar kader te creëren, maken we gebruik van de termen bruto en netto die reeds

veelvuldig gebruikt worden in de samenleving, bijvoorbeeld bij het berekenen van lonen of hoe gewichten

gehanteerd worden. Vandaar ook de keuze van vzw Oranje om vrije tijd te beschrijven aan de hand van deze

opdeling.   Vrije tijd in de ruimste zin van het woord is de tijd die niet binnen een school-, werk- of

zorgcontext plaatsvindt. Deze tijd benoemen we als bruto vrije tijd. Dit is de vrije tijd in de ruimste zin van

het woord. Om specifieker te duiden waarop dit onderzoek zich toespitst, delen we bruto vrije tijd verder

op in ‘semi vrije tijd’ en ‘netto vrije tijd’.

De term semi vrije tijd slaat op alle activiteiten die nodig zijn om het dagelijkse leven vorm te geven, zoals

eten, drinken, zorgtaken, administratieve handelingen, huishoudelijk werk... Deze activiteiten vinden plaats

in de vrije tijd, maar dragen een noodzakelijk karakter met zich mee. Er is hiertoe weinig keuze. De netto

vrije tijd is de tijd die overblijft wanneer de semi vrije tijd voltrokken is. Netto vrije tijd is dat tijdsbestek

waarover iedereen vrij kan beschikken, om te besteden naar eigen keuze.

De opdracht van dit onderzoek focust zich op het vakantieaanbod, georganiseerd vanuit de principes van

de netto vrije tijd. Naast het vakantie aanbod in Gent, is er eveneens een sterk uitgebreid vrijetijdsaanbod

gedurende het schooljaar wat zich ook binnen de netto vrije tijd situeert. Hoewel deze andere vormen van

vrijetijdsaanbod terloops in het onderzoek aan bod kwamen, werd hier niet op verder gewerkt.
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VAKANTIEAANBOD
Binnen de opdrachtbepaling wordt gesteld dat het onderzoek zich dient toe te leggen tot de vakantie

aanbieders binnen de stad Gent. Meer concreet betreft het die organisaties die zijn opgenomen binnen de

kampengids (kampengids, 2022), uitgegeven door de jeugddienst van Gent.

Het exploratief onderzoek toonde aan dat deze vakantieorganisaties zich binnen de netto vrije tijd situeren.

Specifiek voor kinderen en jongeren met een beperking, worden vanuit een VAPH-circuit en scholen

buitengewoon onderwijs eveneens een aanbod georganiseerd, geïnspireerd vanuit de opvangsnoden van

ouders van kinderen en jongeren met een beperking. Gezien dit volgens ons inzien meer geënt is op een

opvangsnood vertrekkende uit ‘productieve tijd’, werd dit aanbod niet mee in beschouwing genomen.

Dergelijke opvanginitiatieven ontbreken doorgaans enkele van de typische jeugdwerkelementen, om als

volwaardig netto vrijetijds- en vakantieaanbod  gedefinieerd te kunnen worden. Hierbij denken we aan de

inzet van vrijwilligers en de ontmoeting met andere kinderen en jongeren dan in de leef- of school context.

OVER DOELGROEPSPECIFIEKE TOT INCLUSIEVE VRIJETIJDSBESTEDING
In de hedendaagse debatten rond inclusie wordt een doelgroepspecifieke aanpak vaak lijnrecht tegenover

een inclusieve aanpak geplaatst. Zo helder en duidelijk het kan zijn in het begrijpen, zo complex is de

toepassing ervan in de praktijk. Inclusie is vooral niet enkel een thema voor mensen met een beperking

(Giangreco, 1997). Het is een begrip dat iedereen aanbelangt, omdat het inspeelt op het samengaan van

diversiteit en gelijkheid.

Vandaag zet men vanuit het beleid heel sterk in op het burgerschapsparadigma en inclusie. Het streven

naar inclusie voor personen met een beperking is een proces dat op verschillende levensdomeinen moet

worden gerealiseerd. Personen met een beperking zouden dus ondersteuning moeten krijgen in het eigen

gezin, de ‘gewone school’, ‘de gewone arbeidssituaties’ en op ‘gewone plaatsen van vrijetijdsbesteding’

(Maes, Bruynickx & Goffaert, 2003).

Inclusieve vrijetijdsbesteding vindt per definitie plaats in een context waar personen met en zonder

beperking samen hun vrije tijd beleven (Devine & Parr, 2008). Individuen moeten, ongeacht hun

mogelijkheden, kunnen participeren in dezelfde omgeving van vrijetijdsbesteding. Doelgroepspecifieke of

exclusieve vrije tijd vindt plaats in een context waar alleen personen met een beperking hun vrije tijd

beleven.

In de praktijk bestaat dit onderscheid niet zo uitgesproken, eerder kunnen we spreken van een continuüm

met verschillende niveaus van inclusie. Naargelang de context kan het adequate niveau van inclusie

worden gekozen.  (Van Coppenolle, 2006).
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De discussie doelgroepspecifiek versus inclusief is dus niet eenduidig. Het is geen of/of-verhaal. Enerzijds

bestaat er een continuüm van tussenvormen tussen deze twee polen. Anderzijds zouden participanten de

vrije keuze moeten hebben om al dan niet inclusief hun vrije tijd te besteden. Hierbij doet de reguliere

sector inspanningen om zich zoveel mogelijk open te stellen voor personen met een beperking. Daarnaast

wordt er voorzien in een evenwaardig doelgroepspecifiek aanbod (Beelden & De Visscher (2011).

Professor Michel Vandenbroeck van de Universiteit Gent beschrijft een derde weg, naast doelgroepspecifiek

werken of voor iedereen werken. “We hebben 20 jaar gedebatteerd over of je doelgroepgericht of voor

iedereen moet werken. En het antwoord op die vraag is progressief universalisme. Je werkt voor iedereen

en binnen een universele voorziening geef je extra aandacht aan wie extra aandacht nodig heeft.”

(Vandenbroeck M., 2015)

Deze benadering leunt dicht aan bij universal design. “Universal Design betekent gebruikersgericht

ontwerpen of user-centered design. In plaats van te focussen op specifieke beperkingen, reikt Universal

Design oplossingen aan die voor iedereen makkelijk bruikbaar zijn: onafhankelijk van lichamelijke

mogelijkheden, leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, taal en leerstijl. Het doel van Universal Design is een

slim ontwerp: een mooie en aantrekkelijke vormgeving gecombineerd met praktisch gebruik voor iedereen.”

(Inter, 2022)

Progressief universalisme hanteert deze werkwijze, maar erkent dat er bij specifieke dienstverlening en in

een complexe realiteit, niet aan elke participatiedrempel kan gewerkt worden. Om resterende drempels te

overwinnen, is een ondersteuningsaanbod op maat noodzakelijk. Dit ondersteuningsaanbod verloopt

progressief, volgens de noden van het individu.

Dr. Louis Ferrant benadrukt dan weer dat de ondersteuning die aangeboden wordt kan veranderen.

Bepaalde zorg wordt in functie van de behoefte van mensen aangeboden en dit kan fluctueren in de tijd.

Het kan zijn dat een gezin een bepaalde behoefte heeft, maar later niet meer. (Ferrant L., 2015)

Binnen het kader van dit onderzoek bewandelen we de derde weg, dat van progressief universalisme. We

vertrekken vanuit het idee dat er een breed universeel aanbod moet zijn voor alle Gentse kinderen en

jongeren, ongeacht of ze een beperking hebben of niet. Progressief kan de ondersteuning aan zowel de

kinderen, de ouders, de doorverwijzers als de jeugdwerkers opgeschaald worden. Deze benadering vertrekt

dus niet van de uitersten op het continuüm, doelgroepspecifiek versus inclusief. De derde weg zoekt

variaties in het midden van het continuüm, rekening houdend met de mogelijkheden, noden en wensen van

alle betrokken. Dit onderzoek zoekt via dialoog naar bijkomende mogelijkheden in het midden.
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Vertrekkend vanuit bovenstaande benaderingswijze, werd gedurende het onderzoek tijdens de bevragingen

en gesprekken geen definitie van inclusie gegeven aan de respondenten. Dit onderzoek heeft als doel om

een vooruitgang teweeg te brengen in de speelkansen van kinderen en jongeren met een beperking. Hierbij

vertrekken we vanuit de beleving van de kinderen en jongeren met een beperking. We toetsen hun beleving

niet aan een theoretisch model, maar we nemen hun vertrekpositie aan.

Dezelfde benadering hanteerden we voor de vakantie aanbieders. In de gesprekken werden de acties die ze

op vandaag opzetten niet tegen het licht van een semantische inclusie-meter gehouden. Er werd

voornamelijk gepeild naar de inspanningen die vakantieaanbieders leveren of bereidt zijn om te leveren.

De inspanningsverbintenis vertelt ons meer over de mogelijkheden die verscholen liggen dan eventuele

outputindicatoren over het aantal bereikte kinderen met een beperking.

BEELD OP HET LANDSCHAP
We lichten kort twee actoren toe uit het vrijetijdslandschap voor kinderen met een beperking.

Vrijetijdszorg
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent en subsidieert sinds 1998 twintig

organisaties die personen met een beperking begeleiden in hun vrije tijd. Deze twintig erkende

vrijetijdsorganisaties zijn ontstaan als gezinsondersteundende maatregel. Het idee van

gezinsondersteuning ligt nog steeds aan de basis van de erkende vrijetijdsorganisaties maar de focus ligt

vooral op een aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking. Om deel te nemen aan de

activiteiten is een erkenning als persoon met een handicap door het VAPH niet vereist (Beelden & De

Visscher, 2011).

De meeste van de betrokken organisaties staan zelf in voor de aangepaste activiteiten. Voor kinderen en

jongeren gaat het onder meer om speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen. Naar volwassenen

bieden de organisaties  onder meer clubwerkingen, reizen, cultuuruitstappen, ontmoetingscafés, vorming

en sport aan.

Deze vrijetijdszorgorganisatie staan garant voor een belangrijk aandeel aan vrijetijdsaanbod voor personen

met een beperking. Binnen de provincie Oost-Vlaanderen zijn er vier spelers actief, namelijk vzw Kompas,

vzw Oranje, VFG en KVG.

Vrijetijdstrajectbemiddeling
Binnen het streven naar een meer inclusieve vrijetijdsbesteding kregen de twintig vrijetijdsorganisaties in

het besluit van de Vlaamse regering van 19 juni 2007 de bijkomende opdracht om de link te leggen naar

reguliere vrijetijdsorganisaties. Zo kunnen ze, naast het organiseren van vrijetijdsactiviteiten, zich richten
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op de ondersteuning van personen met een beperking om deel te nemen aan het reguliere vrijetijds circuit.

(Beelden & De Visscher, 2011)

Deze dienstverlening focust zich in de eerste plaats op ondersteuning van de persoon met een beperking

(alsook het netwerk).

20 • EEN EXPLORATIEF EN WAARDEREND ONDERZOEK OVER DE SPEELKANSEN VAN KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING BINNEN HET VAKANTIEAANBOD IN GENT.



METHODOLOGIE
Vzw Oranje heeft reeds lange tijd ervaring met het creëren van speelkansen voor kinderen en jongeren met

een beperking. We zijn een toegepaste organisatie, die aan de hand van noden van ouders, de stem van

kinderen en jongeren met een beperking en de mogelijkheden van het vrijetijdsveld op zoek gaat naar

oplossingen voor een tekort aan vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking in Vlaanderen.

Vanuit een streven naar een samenleving waar mensen met een beperking op basis van eigen keuzes en

interesses op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, gaan we in gesprek met

partners. Vzw Oranje is geen klassieke onderzoeksinstelling, maar onze manier van werken sluit nauw aan

bij de opdracht en de doelstellingen van het onderzoek. Een onderzoek dat vertrekt vanuit de principes van

waarderend onderzoek. Zonder de moeilijkheden, noden en hiaten uit de weg te gaan, streven we aan de

hand van conclusies en aanbevelingen naar vakantieaanbod in Gent die speelkansen en

opvangmogelijkheden biedt aan alle kinderen en jongeren.

VIJF STAKEHOLDERS
Met het onderzoek richten we ons op vijf verschillende stakeholders.

De kinderen en jongeren met een beperking, vrijwilligers, verantwoordelijken van vakantieorganisaties, de

doorverwijzers en de ouders.

Via verschillende methoden bereikten we de verschillende groepen.

Naar alle stakeholders, behalve de kinderen en jongeren, ging een online bevraging de deur uit. Omdat we

weten dat het niet voor iedereen evident is om deze in te vullen, hebben we alternatieven voorzien. Zo

maakten we een verkorte versie van de online bevraging voor ouders. Deze kon gebruikt worden door

doorverwijzers om samen met ouders in te vullen. Ze werd ook gebruikt als leidraad voor de gesprekken

met ouders. Naast de online bevragingen gingen we individueel in gesprek met de stakeholders. Er werden

korte gesprekken afgenomen van ouders en vrijwilligers. Daarnaast werden met alle stakeholders

dieptegesprekken gevoerd.

Voor de groepsgesprekken hebben we ons gericht op kinderen en jongeren (met een beperking) en de

vrijwilligers. Als laatste organiseerden we drie verschillende focusgroepen. Een focusgroep voor ouders,

een focusgroep voor vakantieorganisaties, met organisaties die een doelgroepspecifiek aanbod hebben en

anderen. De laatste focusgroep was met organisaties die rond een specifieke doelgroep werken.
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DEELNEMERSGEGEVENS

Online bevraging
● Ouders: 60

● Vrijwilligers: 18

● Verantwoordelijken vakantieorganisaties: 18

● Doorverwijzers: 9

Korte gesprekken (10 minuten)
● Ouders: 11

● Vrijwilligers: 32

Dieptegesprekken
● Ouders: 6

● Verantwoordelijken organisaties: 7

● Vrijwilligers: 12

● Doorverwijzers: 4

Groepsgesprekken
● Kinderen en jongeren, doelgroep specifieke groepen: 3

● Kinderen en jongeren, inclusieve groep: 2

● Vrijwilligers: 3

Deelnemers focusgroepen
● Focusgroep ouders: 6

● Focusgroep vakantieorganisaties: 7

● Focusgroep specifieke organisaties: 4
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DOORVERWIJZERS AAN HET WOORD
INLEIDING
In het eerste deel laten we de doorverwijzers aan het woord. Doorverwijzers werken in verschillende

soorten organisaties. Dat kan gaan over thuisbegeleidingsdiensten, mensen in scholen of CLB’s, mensen in

voorzieningen die in contact staan met de gezinnen…

We bekijken kort wie de doorverwijzers zijn die we met dit onderzoek hebben bereikt en waar voor hen de

moeilijkheden en knelpunten liggen in het vakantieaanbod in Gent.

DOORVERWIJZERS: ENKELE INDICATOREN
Het grootste deel van de doorverwijzers die de online bevraging hebben ingevuld, werken in een

thuisbegeleidingsdienst. Dit is een dienst die gezinnen met een kind met een beperking ondersteunt rond

allerlei thema’s. Alle doorverwijzers die de online bevraging hebben ingevuld maar ook de mensen

waarmee we in gesprek gingen, gaan aan de slag rond het thema vrije tijd.

DOORVERWIJZERS HEBBEN GEEN DUIDELIJK ZICHT OP DE VAKANTIEMOGELIJKHEDEN
Op de vraag of ze voldoende zicht hebben op het vakantieaanbod in Gent geeft ⅓ aan ‘ongeveer

voldoende’ zicht te hebben, ⅔ zegt ‘niet echt’ een goed zicht te hebben. Doorverwijzers gaan op zoek naar

vakantiemogelijkheden voor kinderen op basis van eerdere ervaring, ervaring van collega’s of op het

internet. Omdat een overzicht ontbreekt, zijn sommige diensten gestart met het aanleggen van een lijst van

organisaties. Op die manier hebben ze een interne lijst waar ze kunnen op terugvallen en die ze delen met

collega’s. Ze geven aan dat die lijst niet volledig is en dat het moeilijk is om ze up-to-date te houden.
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Op de stelling dat er voldoende vakantieaanbod is in Gent voor kinderen en jongeren met een beperking,

gaat 22% akkoord. Een kleine 56% zegt niet akkoord tot helemaal niet akkoord te gaan. 22% weet het niet.

Het vermoeden van een tekort werd in de gesprekken met doorverwijzers bevestigd. Maar terzelfdertijd

geven ze aan geen zicht te hebben op het volledige plaatje. Dit maakt het voor hen moeilijk om grootse

uitspraken te doen.

“Gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie stellen de vraag

naar opvang of vrije tijd voor hun kind minder snel.

Ze hebben geen zicht op de mogelijkheden en proberen het zelf op te lossen.

Organisaties die in het gezin aanwezig zijn kunnen daarbij veel betekenen.“

In gesprek met doorverwijzers merken we dat niet iedereen het gemakkelijk vindt om naar gelijk welke

organisatie te stappen met de vraag of het kindje die ze begeleiden kan aansluiten op het aanbod. Dit

hangt af van de persoon en de visie van de doorverwijsdienst. Ze beschikken niet altijd over de

mogelijkheden en de vaktaal om de organisatie te ondersteunen in de omgang met het kind. Sommigen

kunnen beroep doen op collega’s die, via een outreach aanbod, de aanbodzijde kunnen ondersteunen.

Maar dit gebeurt enkel op vraag van de organisatie zelf. Er zijn, naast het feit dat een kind welkom is in een

organisatie, nog veel andere zaken die ervoor zorgen dat het niet zo evident is. Omdat ze het gezin, dat

vaak al een hele zoektocht aflegde, niet willen teleurstellen grijpen sommige doorverwijzers terug naar

gekend aanbod waarvan ze weten dat het goed is.

“Je kan organisaties aanschrijven met de vraag of ze open staan voor,

als ze daar dan ja op zeggen dan heb je eigenlijk nog niets...

Het stukje begeleiden en de stap zetten en zorgen dat het uiteindelijk lukt,

dat is ook nog iets…”
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Alle doorverwijzers in de bevraging geven aan dat de gezinnen die ze ondersteunen te weinig zicht hebben

op de vrijetijdsmogelijkheden. Als we aan de hand van de 7 B’s naar de toegankelijkheid vragen en de

participatiedrempels die ouders ervaren worden alle 7 B’s, naar voor geschoven. Maar we merken dat de

betaalbaarheid en de beschikbaarheid van het aanbod volgens doorverwijzers het grootste probleem

vormen. Beschikbaarheid gaat over administratieve drempels en wachtlijsten. En de inspanningen die

gedaan worden om op latente vragen in te gaan. Betaalbaarheid gaat dan over de prijs van het aanbod.

Eventueel ook de psychologische kostprijs of de inspanningen die de gebruiker moet leveren om van het

aanbod gebruik te maken.
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CONCLUSIES

Doorverwijzers willen meer duidelijkheid over de vakantiemogelijkheden.
Doorverwijzers geven aan dat ze geen goed zicht hebben op de vakantie en de vrijetijdsmogelijkheden voor

de kinderen en jongeren die ze begeleiden. Het thema vrije tijd in de gezinnen die ze begeleiden is één van

de vele thema’s waar ze in de ondersteuning van het gezin mee bezig zijn. Ze vinden het een belangrijk

thema omdat de kinderen die ze begeleiden recht hebben op een leuke vrije tijd of een toffe vakantie,

maar ook omdat het de druk op gezinnen kan verlichten. Het heeft een sterk gezinsondersteunende functie.

Een platform of een aanspreekpunt waar ze hun vragen kunnen voorleggen die een inschatting kan maken

van de mogelijkheden in het Gentse en eventueel de brug kan leggen naar het aanbod, zou hen een grote

stap vooruit helpen in de zoektocht. Het geeft hen een partner met expertise in de mogelijkheden in het

brede vrijetijdsaanbod. Het zal er ook voor zorgen dat doorverwijzers die minder gemakkelijk zelf

aankloppen bij ongekende organisaties sneller de stap zetten naar die organisaties, omdat ze iemand

hebben die hen daarin kan bijstaan of ondersteunen.
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OUDERS & KINDEREN AAN HET WOORD
INLEIDING
In dit deel van het rapport laten we de ouders aan het woord. We bekijken enkele indicatoren die ons een

zicht geven op wie deelgenomen heeft aan het onderzoek. We gaan dieper in op het grote aantal ouders die

aangeven dat er voor hun kind te weinig mogelijkheden zijn tot participatie aan vakantieaanbod. We

bekijken wie er de voorbije drie jaar deelnam aan het vakantieaanbod en waarom ze dit wel of niet deden.

Vervolgens zoomen we even uit naar het bredere vrijetijdsaanbod. Wie neemt deel aan het vrijetijdsaanbod

tijdens de schoolperiodes en welke drempels ervaren ouders? Uit de verschillende vaststellingen

formuleren we in het laatste deeltje enkele conclusies.

OUDERS EN KINDEREN MET EEN BEPERKING: ENKELE INDICATOREN

Samenstelling gezin
64% van de ouders die de online bevraging hebben ingevuld komt uit een tweeoudergezin, 17 % heeft een

nieuw samengesteld gezin. 14% is alleenstaande ouder en 3% is pleeggezin. Meer dan de helft van de

gezinnen die de online bevraging hebben ingevuld hebben twee kinderen.

Diploma en beroep ouder
Uit de online bevraging blijkt dat een grootste deel van de ouders, een hogeschooldiploma heeft. Bij ouder

1 heeft 42% een hogeschooldiploma en 32% een universitair diploma. 22,2% heeft een diploma hoger

secundair en 2% lager secundair. Bij ouder 2 zien we gelijklopende cijfers. 37% van de ouders hebben een

hogeschooldiploma 33% een universitair diploma. 23% heeft een hoger secundair en 2% een lager

secundair diploma.

Ouder 1 Ouder 2
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Er hebben veel hooggeschoolden de online bevraging ingevuld. Hoewel we geen recente cijfers terugvinden

over het onderwijsniveau van de Gentenaren, gaan we ervan uit dat de verhouding tussen hoog-, midden-

en laaggeschoolden in de Gentse samenleving wat anders ligt dan die van de ouders in het onderzoek. We

waren ons ervan bewust dat de methodiek van de online bevraging vooral hoogopgeleiden aantrekt.  Om

meer ouders met een kwetsbaar profiel een stem te geven, spraken we onder andere met doorverwijzers en

organisaties die met kwetsbare gezinnen aan de slag gaan. Daarnaast hadden we bewust oog voor diverse

profielen van ouders in de gesprekken met ouders.

Bij de antwoorden op de vraag naar het beroep van ouder 1 en ouder 2, verwerkten we de online bevraging

en de interviews samen en bundelden die in categorieën. 36% van ouder 1 is aan de slag als bediende, 14%

als zelfstandige en 10% als arbeider. 10 % oefent een vrij beroep uit en 8% is werkloos. 5% van de ouders 1

is thuis om voor de kinderen te zorgen al dan niet als PAB (persoonlijke assistentiebudget) assistent.

42% van de ouders 2 is bediende, 14% zelfstandig en 10% arbeider. 5% is werkloos en bijna 9% is thuis om

voor de kinderen te zorgen al dan niet als PAB assistent van het eigen kind.

Ouder 1 Ouder 2

13% van de ouders 1 en 19% van de ouders 2 uit de interviews en de online bevraging heeft een

migratieachtergrond. Deze cijfers tonen aan dat ondanks onze inspanningen om een diverse groep ouders

te bevragen, het niet eenvoudig is iedereen te bereiken en te betrekken. De cijfers uit de buurtmonitor van

Gent geven aan dat 35,8% van de bevolking van niet belgische afkomst is (op basis van de herkomst van

vader of moeder).
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Woonplaats
Gezinnen die de online bevraging hebben ingevuld, komen uit 31 verschillende wijken in en rond Gent.

Wondelgem, Gentbrugge, Gent binnenstad, Oostakker en Drongen sprongen er bovenuit.

Leeftijdscategorie van de kinderen
Gezinnen die de online bevraging invulden hebben kinderen uit verschillende leeftijdsklassen. 58% heeft

een kind uit de lagere schoolleeftijd (6 tem 12 jaar). 12% heeft een peuter of kleuter (3 tem 5 jaar) met een

beperking. 13% heeft een tiener (12 tem 15 jaar) en 12% een jongvolwassene (15 tot 18 jaar) met een

beperking.
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Onderwijsvorm
Als we kijken naar het kleuter- en lageronderwijs zien we uit de online bevraging dat 15% van de kinderen

naar het buitengewoon kleuteronderwijs gaat en bijgevolg is ingedeeld in een onderwijstype1 naargelang

welke (handicap specifieke) ondersteuningsnoden er zijn voor het kind. 15% van de kinderen gaat naar het

gewoon kleuter- of lager onderwijs. De grootste groep kinderen uit de online bevraging voor ouders gaat

naar het type 2-onderwijs (25%). 12% van de kinderen volgt type 4 een kleine 9% type 9 onderwijs.  Slechts

een kleine groep volgt type basisaanbod (= type 1 en 8 samen) of type 3-onderwijs.

1● Type basisaanbod: specifieke onderwijsbehoeften en geen redelijke aanpassingen mogelijk in het gewoon onderwijs (nieuw
type, het vervangt type 1 en type 8)

● type 2: Matige of ernstige mentale achterstand

● type 3: Gedragsproblemen en/of emotionele problemen

● type 4: Lichamelijke beperking

● type 5: Zieke of herstellende leerlingen

● type 6: Visuele beperking

● type 7: Auditieve beperking

● type 9: Jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
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Een kleine 19% van de ouders uit de de online bevraging heeft een zoon of dochter in het buitengewoon

secundair onderwijs, waar men werkt met opleidingsvormen (OV)2 om te differentiëren in moeilijkheid. De

grootste groep zijn jongeren in OV 2, 42%. 33% van de jongeren zit in OV1, 17% in OV 4 en een de kleinste

groep zit in OV 3.

We merken dat we geen ouders bereikt hebben met kinderen uit type 5,6 en 7. Dit wil niet zeggen dat er

geen enkel kind in het onderzoek een visuele of auditieve beperking heeft. Uit de beschrijving van de

beperking van het kind die ouders ons gaven, kunnen we afleiden dat enkele kinderen auditieve of visuele

problemen hebben. Maar door de meervoudige beperking van die kinderen, worden ze opgenomen in een

ander type onderwijs. In de groepsgesprekken met kinderen en jongeren waren er kinderen aanwezig met

een visuele of auditieve beperking. Meer geen langdurige zieke kinderen uit het type 5-onderwijs.

Ook ouders van kinderen uit type basisaanbod, namen niet veel deel aan de online bevraging. We deden

daarom enkele gerichte gesprekken met ouders, tijdens een oudercontact op een type 3-school. Ook

hadden we een gesprek met de maatschappelijk werkster van de school.

2● Opleidingsvorm 1: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning

● Opleidingsvorm 2:  maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning

● Opleidingsvorm 3:  maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu

● Opleidingsvorm 4:  algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
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VOLGENS OUDERS IS ER TE WEINIG VAKANTIEAANBOD OP MAAT VAN HUN KIND IN GENT

90% van de ouders uit de online bevraging geeft aan dat er te weinig vakantieaanbod is op maat van hun

kind. Iets meer dan de helft van de ouders zegt de laatste drie jaar geen gebruik te maken van het

vakantieaanbod.

Als we de redenen van niet-deelname in categorieën plaatsen zien we dat de hoofdreden bij vele gezinnen

het gebrek is aan aanbod dat inspeelt op de interesse en noden van de kinderen (45%). 20% geeft aan dat

ze gewoon de informatie niet hebben en daarom dus ook niet kunnen deelnemen aan het vakantieaanbod.

Een kleine 13% van de ouders zegt dat er geen plaats meer was op het vakantieaanbod.

Sommige organisaties die doelgroepspecifiek aanbod hebben geven in gesprek aan weinig tot geen

wachtlijsten te hebben, terwijl ouders denken dat het wel zo is. Vooral organisaties die specifieke kampen

organiseren voor kinderen en jongeren met een beperking, merken dat de kampen snel volzet zijn en

werken met wachtlijsten. Ook organisaties uit het VAPH-circuit3 kampen met wachtlijsten. Andere

organisaties die we spraken horen van ouders de verhalen over de wachtlijsten maar hebben die eigenlijk

niet. We merken dus dat het idee soms leeft dat organisaties snel volzet zijn, maar dat is absoluut niet zo

bij alle organisaties die doelgroepspecifiek vakantieaanbod voorzien.

3 Specifieke aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking zoals scholen buitengewoon onderwijs, MPI’s, …
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Deelname aan vakantieaanbod laatste drie jaar
Om een zicht te krijgen op de verschillende leeftijden en het aanvoelen van een tekort van vakantieaanbod

bij ouders, zoomen we in op de deelname van het vakantieaanbod de laatste drie jaar en de

leeftijdscategorie peuter/kleuter, lagere school en middelbare schoolleeftijd.

Kleuter/Peuter - deelname aan
het vakantieaanbod laatste drie
jaar

Lagere schoolleeftijd - deelname
aan het vakantieaanbod laatste
drie jaar

Middelbaar - deelname aan het
vakantieaanbod laatste drie jaar

We merken dat kinderen uit de lagere schoolleeftijd de laatste drie jaar meer hebben deelgenomen aan het

vakantieaanbod dan kleuters of jongeren. Doorheen gesprekken met doorverwijzers en doelgroepspecifieke

organisaties is dit iets wat terug komt. De hoge nood aan meer aanbod, of meer informatie over het aanbod

en daarnaast zeker en vast de hoge nood aan meer vakantieaanbod voor 12+. Ook bij de kleuters merken

we dat 71% de laatste drie jaar nog niet heeft deelgenomen aan het vakantieaanbod.

Lagere schoolleeftijd

Gaan we dieper in op de lagere schoolleeftijd dan zien we dat er procentueel meer kinderen uit type 9

hebben deelgenomen aan het vakantieaanbod de laatste drie jaar. Opmerkelijk is dat procentueel minder

kinderen uit het gewoon basisonderwijs deelgenomen hebben. Ook kinderen uit type 4 nemen minder deel

aan het vakantieaanbod.
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Lagere schoolleeftijd - type onderwijs: totaal Lager onderwijs: deelname aan vakantieaanbod
laatste drie jaar

Deelname aan vakantieaanbod

De redenen waarom kinderen en jongeren de laatste drie jaar hebben deelgenomen aan het

vakantieaanbod, plaatsten we in verschillende categorieën. We merken hierbij dat de nodige know how bij

de organisatie, de goede zorg die daarmee samengaat en de bekwame begeleiding doorslaggevend zijn

voor veel ouders. Voor iets meer dan 10% van de ouders is de keuze voor het vakantieaanbod geen

positieve keuze, maar een keuze uit gebrek aan alternatieven.
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Het bredere plaatje: vrijetijdsaanbod
Positieve ervaring met het vrijetijdsaanbod

We zoomen even uit en kijken naar de vrijetijdsactiviteiten in het algemeen, dus ook buiten de

vakantieperiodes. Als ouders het in de online bevraging hebben over hun positieve ervaring, zien we dat

goed contact met de organisatie, vertrouwen in de kunde en kennis van de begeleiding en aangepast aan

de noden van het kind de drie belangrijkste ingrediënten zijn op succes. Niet toevallig komen deze drie

zaken ook hierboven terug bij de redenen waarom kinderen deelnemen aan het vakantieaanbod. Het zorgt

ervoor dat het kind gelukkig kan zijn en zichzelf kan zijn en dit geeft ouders vertrouwen. In de gesprekken

met ouders werden deze drie zaken bevestigd.

Drempels om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod volgens ouders

De drempels die ouders ervaren kunnen we ook in drie grote groepen verdelen.

Ouders in de online bevraging geven aan dat de werking niet openstaat voor kinderen en jongeren met een

beperking. Een tweede grote groep heeft de maken met de begeleiding en een derde groep met de

toegankelijkheid.
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1. De werking staat niet open voor kinderen en jongeren met een beperking

Ouders en doorverwijzers halen in gesprek aan dat veel organisaties openstaan voor een gesprek over het

kind en de noden.  Ze komen niet vaak organisaties tegen die in eerste instantie zeggen dat hun kind niet

welkom is. Toch heeft een kleine 20% van de ouders aan dat ze ervaren dat de werking niet openstaat voor

hun kind. Volgens ouders wordt er in gesprek gegaan, maar is er vaak niet voldoende mogelijkheid tot

aanpassingen of zorg.  Volgens de ouders in de focusgroep is de vertaling van het gesprek naar de praktijk

voor velen moeilijk. Dit maakt dat ouders het gevoel hebben dat vooral hun kind zich moet aanpassen en

dit is voor velen onmogelijk.

2. Gebrek aan kennis en ervaring bij de begeleiding

Drempels of moeilijkheden die ouders ervaren naar de begeleiding toe gaan over het gebrek aan kennis en

ervaring en de houding die de begeleiding aanneemt tegenover het kind of de jongere. Waardoor ouders er

minder vertrouwen in hebben.

Het vakantieaanbod in Gent, maar ook in Vlaanderen, wordt hoofdzakelijk georganiseerd met vrijwilligers.

We merken tijdens de focusgroep dat ouders begrijpen dat het niet haalbaar is om het ganse

vakantieaanbod met professionele krachten te organiseren. Ouders in de focusgroep en tijdens de

individuele gesprekken geven wel aan dat de ze vinden dat organisaties meer moeten gebruik maken van

organisaties die reeds expertise hebben. Thuisbegeleidingsdiensten en andere organisaties met expertise

die outreachend werken om meer kennis en expertise in de organisatie te brengen.

De ouders van de focusgroep zien volgende opdrachten voor de ondersteunende expert organisatie:

● Vanuit een ruimer kader (lees: ruimer dan de huidige structuur en manier van werken in de

organisatie) kijken hoe er aan de noden van het kind kan beantwoord worden.

● Het screenen van de omgeving op toegankelijkheid in de brede zin van van het woord.

● Samen met de organisatie in gesprek gaan met ouders en kind.

● Iemand die ‘dezelfde taal’ spreekt als ouders.

● Een hulplijn voor de organisatie die regelmatig aanwezig is in de werking en op die manier

vrijwilligers en andere medewerkers op sleeptouw neemt.

3. Toegankelijkheid

Het gebrek aan toegankelijkheid situeert zich in  ‘tijd’ en ‘plaats’. Heel wat ouders geven aan dat het aanbod

dat ze zoeken niet in de buurt bestaat, daarnaast is het voor sommigen niet fysiek toegankelijk. Er is vaak

geen mogelijkheid tot vervoer, uren waarop de activiteiten doorgaan passen niet, er is een wachtlijst of het

is te duur.

4,3% geeft aan dat het aanbod te duur is. Een laag percentage, dat waarschijnlijk te wijten is aan het groot

aantal hoogopgeleide mensen die we bereikten met de online bevraging. Uit onderzoek weten we dat er bij

kinderen met een beperking een verhoogd risico op armoede is. In gesprekken met ouders, organisaties en
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en doorverwijzers wordt aangegeven dat betaalbaarheid een van de grootste drempels is tot

niet-participatie.

We kunnen stellen dat de drempels die ouders ervaren nog steeds dezelfde zijn als in eerder onderzoek. Zo

worden in het onderzoek van 2015, vrije tijd als handicap situatie4, de drempels onderverdeeld in

situationele, institutionele, informatieve en dispositionele drempels. Het onderzoek geeft aan dat deze

drempels ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich weinig herkennen in het aanbod en er dus van

uitgaan dat het ‘niets voor hen’ is. Dit maakt dat ze activiteiten al op voorhand uitsluiten en dat ze hiermee

dus ook zichzelf uitsluiten.

23% van de ouders geeft aan dat hun kind nooit deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten

Bovenstaande drempels komen vaak voort uit negatieve ervaringen in het verleden. Het is dan ook voor

velen een reden om niet deel te nemen aan het vakantieaanbod of geen vrijetijdsactiviteiten te doen. Zo

geeft 23% aan dat hun kind nooit deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. 60% zegt wekelijks deel te nemen,

10% jaarlijks. 82% geeft aan dat ze graag zouden hebben dat hun kind meer deelneemt aan

vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar.

Ook hier merken we dat jongeren uit het buitengewoon secundair en buitengewoon kleuter een stuk

minder deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten tijdens de schoolperiode. Kinderen uit gewoon basisonderwijs,

type 2 en type 4-onderwijs nemen meer deel. Opvallend is ook dat hoewel de kinderen uit type 4 aangeven

niet vaak deel te nemen aan vakantieaanbod, ze wel allemaal op wekelijkse basis een vrijetijdsactiviteit

doen.

4 SCHRAEPEN, MAELSTAF, HALSBERGHE  (AP). (2015). Onderzoeksrapport Vrije tijd als handicapsituatie. Uitgave van de afdeling jeugd van
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
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Ondanks de gezinsbegeleiding of andere ondersteuning die sommige gezinnen krijgen voelt 79% van de

ouders in de online bevraging zich alleen in de zoektocht naar vrijetijdsinvulling voor hun kind.

Inclusief en/of doelgroepspecifiek aanbod
Uit de online bevraging kunnen we afleiden dat heel wat ouders het belangrijk vinden dat de werking waar

hun kind aansluit inclusief is. 62% geeft aan akkoord tot helemaal akkoord te gaan op de vraag: in de

zoektocht naar vrije tijd voor je kind is het belangrijk voor jou dat de werking inclusief is. 32% gaat niet

akkoord tot helemaal niet akkoord. Stellen we de vraag omgekeerd geeft 63% aan akkoord tot helemaal

akkoord te gaan met het belang van een werking specifiek voor kinderen en jongeren met een beperking.

We zien dus dat ouders zowel doelgroepspecifiek als inclusief vakantieaanbod belangrijk vinden. In de

gesprekken met ouders merkten we dat ouders met kinderen met een grote zorgvraag, vaker automatisch

gaan grijpen naar het doelgroepspecifieke. Ze hebben eerder slechte ervaring gehad in het inclusieve of

gaan er van uit dat de zorgvraag niet mogelijk is in het inclusieve aanbod.

Hoewel we aanvoelen dat vanuit een ideologisch standpunt ouders vaker voor een inclusief

vakantieaanbod zouden kiezen, gaat het voor velen in se niet over een keuze tussen een inclusieve of een

doelgroepspecifieke werking. Het gaat vooral over de speel- en opvangkansen die geboden worden en de

mogelijkheid om zoals het progressief universalisme aanhaalt, bijkomend aanpassingen te doen als dat

nodig blijkt. Kennis, ervaring en de houding van de organisatie zijn daarbij belangrijk voor ouders.

KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING ZIJN WELKOM: NOOD AAN DUIDELIJKE COMMUNICATIE

Uit de online bevraging aan ouders blijkt dat 89% akkoord tot helemaal akkoord gaat met het belang van en

duidelijke communicatie dat hun zoon of

dochter welkom is. 35% geeft aan nooit

informatie te krijgen over de mogelijkheden

tot vrijetijdsactiviteiten of vakantieaanbod.

Velen gaan zelf op zoek, maar hebben niet het

gevoel een goed overzicht te hebben over de

mogelijkheden. De grote zoektocht wordt in

de gesprekken aangegeven als een grote

frustratie.

Het idee van een brugfiguur kreeg tijdens de focusgroep veel bijval. Een brugfiguur moet iemand zijn die op

de hoogte is van de mogelijkheden in het vakantieaanbod, een laagdrempelig aanspreekpunt is voor

ouders en die de brug kan slaan tussen de de ouders en het vakantieaanbod.
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Kanalen om ouders te informeren of te ondersteunen
Ouders wensen op de hoogte gehouden te worden van het vakantieaanbod via de school, een folder in de

bus of sociale media. Velen geven aan dat ze graag via de dienst die het gezin ondersteunt op de hoogte

gehouden worden van het aanbod.

Deze laatste kunnen een belangrijke schakel zijn in de toeleiding van kinderen en jongeren naar het

vakantieaanbod. Deze mensen hebben reeds het vertrouwen van vele gezinnen en kunnen ze bijstaan in de

zoektocht naar vakantieaanbod. In de cijfers van dit onderzoek merken we geen groot verschil in de

deelname aan het vakantieaanbod tussen gezinnen die ondersteuning krijgen en gezinnen die geen

ondersteuning krijgen. De meeste doorverwijzers gaan met dit thema aan de slag, maar merken zelf dat ze

tekort schieten in enerzijds de kennis van de aanbodzijde, maar anderzijds ook in de mogelijkheden en de

vertalingen van de noden naar de praktijk van de vakantieorganisatie.

“Ik woon in een woonwijk, waar weinig verkeer is. De kinderen spelen samen op straat. Mijn zoon kan niet

zelfstandig buiten spelen en de kinderen uit de buurt hebben veel vragen over hem. Onze

thuisbegeleidingsdienst organiseert daarom eind augustus een workshop voor de kinderen uit de buurt

zodat ze hun vragen kunnen stellen.”

KINDEREN EN JONGEREN AAN HET WOORD

De gesprekken met kinderen en jongeren vonden in verschillende settings plaats. De groepsgesprekken

gingen door in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon. Individuele gesprekken vonden plaats in de

thuisomgeving van het kind. Aan de kinderen en jongeren werden verschillende vragen gesteld: Wat doen ze

als ze niet op school zitten? Vertel eens over een topactiviteit die je onlangs gedaan hebt? De aanwezigheid

van de vertrouwenspersoon maakt het mogelijk om tijdens het gesprek wat meer in de diepte te gaan.

We merken als we kinderen en jongeren aan het woord laten in de groepsgesprekken dat veel van de

dingen die ze aangeven in hun vrije tijd te doen, vooral zaken zijn die ze thuis doen of in de thuisomgeving.

⅕ van de kinderen die we spraken, geeft aan als vrijetijdsactiviteit iets in georganiseerd verband te doen.

Dit wil niet zeggen dat we zeker zijn dat andere kinderen het niet doen, maar het geeft ons wel een idee. De

individuele gesprekken waar naar een topmoment wordt gepolst bevestigen dit gevoel. Topmomenten die

beschreven worden zijn vooral zaken die gebeuren in gezinsverband.

Bijna alle kinderen en jongeren geven aan dat de relatie met andere kinderen van belang is als ze meedoen

met vrijetijdsactiviteiten. De reactie van andere kinderen en van de begeleiding vinden ze niet altijd ‘leuk’.
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Bij de meeste kinderen gaat de voorkeur naar kleine groepen. De meesten geven aan dat ze graag zelf

kiezen welke activiteit ze doen en dus graag wat keuzevrijheid hebben.

Iets wat opvalt in de online bevraging van de ouders en hier ook sterk terugkomt is dat veel kinderen graag

meer in het bos en de natuur dingen willen doen.

Zowel bij de gemengde groepen kinderen en jongeren als bij de exclusieve groepen, merken we dat ze het

belangrijk vinden om elkaar te helpen. Een ander kindje dat iets minder goed kan of iets niet verstaat zien

ze niet als een probleem. Ze vinden dat ze daar zelf ook een rol kunnen in opnemen.

“ Mocht iemand iets niet kunnen, dan ga ik die helpen.

Bijvoorbeeld ik ga naar school om gebarentaal te leren,

zodat ik dat kindje kan helpen. ”

“ Eigenlijk is mijn vriendin Pauline mijn ondersteuner.

Als ik iets met mijn handen moet doen,

dan helpt ze omdat ik dat niet goed kan.”
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CONCLUSIES

Ouders waarderen de rol van doorverwijzers in toeleiding naar vakantieaanbod.
Veel ouders voelen zich alleen in de zoektocht naar vrijetijdsinvulling voor hun kind. Waar gezinnen

aangeven het allemaal wel zelf aan te kunnen en op te lossen, zit heel vaak achterliggend een stille

noodkreet.  Diensten of organisaties die reeds in het gezin werken kunnen een belangrijk rol spelen in het

toeleiden van de kinderen en jongeren naar het vakantieaanbod. Zij werken in het gezin rond verschillende

thema’s en hebben een brede focus. Vrije tijd is een van de thema’s waarrond gewerkt wordt.

Doorverwijzers in dit onderzoek geven aan niet voldoende zicht te hebben op de vakantiemogelijkheden

voor kinderen en jongeren met een beperking. Daarnaast zijn ze vaak niet in de mogelijkheid om aan de

slag te gaan met de aanbodzijde. Op die manier is een goede match maken tussen vraag en aanbod

moeilijk.  Een aanspreekpunt of platform waar doorverwijzers terecht kunnen met specifieke vragen rond

vrije tijd en vakantiemogelijkheden in Gent kan ervoor zorgen dat ze meer kinderen en jongeren kunnen

toeleiden naar vakantieorganisaties.

Ouders hebben nood aan duidelijke communicatie over de vakantiemogelijkheden voor hun kind
Waar start ik mijn zoektocht?

Een grote frustratie bij ouders is de onduidelijke communicatie over het feit of hun kind al dan niet welkom

is in een organisatie. Het start eigenlijk al bij de zoektocht naar vakantiemogelijkheden. Waar start je de

zoektocht? Aan wie kan je je vraag richten? Op vandaag is er geen eenduidig kanaal, gekend door iedereen,

waar men kan aankloppen om hun zoektocht te starten. Een aanspreekpunt die de aanbodzijde kent en

men de weg kan wijzen en waar nodig eventueel samen de zoektocht kan doen.

Naast thuisbegeleidingsdiensten die mee met het gezin op zoek gaan naar vrijetijdsaanbod, is er ook

vrijetijdstrajectbegeleiding. Deze trajectbegeleiding, zoals uitgelegd in de situering van het onderzoek, gaat

op zoek met de persoon met (een vermoeden van) beperking naar vrije tijd op basis van de interesses.

Beide diensten starten vanuit de vraag naar vrije tijd van het kind of de jongeren met een beperking.

Hoewel zij zelf aangeven niet voldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden zijn ze een belangrijke

factor in de zoektocht, zoals in de conclusie hierboven beschreven. Beide diensten starten vanuit de

vraagzijde, maar slechts enkele diensten kunnen hun outreach punten inzetten om, op vraag van de

aanbodzijde, ondersteuning aan te bieden.  De diensten spreken de taal van de ouders en kunnen op die

manier goed inschatten wat de noden zijn. De moeilijkheid zit hem, voor deze diensten in het matchen van

de taal van de ouder met die van vakantieaanbieders. Hoe ga je de noden van het kind concreet in de

praktijk omzetten binnen de mogelijkheden van de organisatie?

In de focusgroep geven ouders aan dat je op termijn leert om organisaties aan te spreken met de vraag of

je kind kan aansluiten op de activiteiten. Het initiatief komt vaak van de ouders zelf en we merken dat
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ouders die minder sterk in hun schoenen staan ook minder de vraag zullen stellen. Ouders vertrekken bij

deze van een blanco blad. Ze weten niet wat de organisatie hen zal zeggen. Dit kan uitdraaien op een heel

positief verhaal, maar als het uitdraait op een negatief verhaal, is dit opnieuw een negatieve ervaring voor

ouders. Dit maakt dat ze de volgende keer nog meer zullen twijfelen om een organisatie aan te spreken.

De vraag naar duidelijke communicatie situeert zich dus niet alleen in een startpunt die duidelijk kan

maken wat de mogelijkheden zijn en die linken kan leggen met het aanbod. Maar ook, eens contact met het

vakantieaanbod, een duidelijke communicatie over wat de mogelijkheden dan wel zijn.

Ouders vinden dat er te weinig aanbod is op maat voor hun kind
Ouders geven duidelijk aan in het onderzoek dat er te weinig aanbod is op maat van hun kind. Dit aanbod

zien we enerzijds als het bieden van speelkansen (en alles wat daarbij hoort). Anderzijds heeft het een

grote gezinsondersteunende functie. Als je kind aansluit op een vakantie initiatief,  heb je de mogelijkheid

als ouder om te gaan werken maar ook om even de zorg uit handen te geven en eventueel wat tijd te maken

voor andere kinderen in het gezin of voor zichzelf.

We willen dat kinderen en jongeren met een beperking in Gent op een gelijkwaardige manier kunnen

deelnemen aan vakantieaanbod. Maar ook dat ze de mogelijkheid hebben om op basis van interesse een

keuze te maken. Er is dus nood aan een brede waaier van divers aanbod. Momenteel is er aanbod, maar we

merken dat het te weinig is en niet divers genoeg.

Als ouders hun droom situatie beschrijven over een toekomstig vakantieaanbod in Gent, worden absoluut

geen extreme of spectaculaire dingen verwacht. Het droombeeld beschrijft bij veel ouders, de mogelijkheid

die vele kansrijke kinderen in Gent hebben. Dit is een divers aanbod waar het kind zich welkom voelt,

doelgroepspecifiek naast inclusief.

Interesses waar nog meer kan op ingespeeld worden volgens de kinderen zelf en de ouders zijn: natuur en

bos, creatieve dingen (muziek, dans, …), sport, meer basale activiteiten.

Kijken we naar de cijfers van kinderen en jongeren die niet participeren aan vakantieaanbod de voorbije 3

jaar (53%), zien we dat er bij alle leeftijdscategoriën een groot percentage van de kinderen en jongeren in

het onderzoek niet deelneemt. Bij jongeren + 12 en kleuters is dit percentage het grootst.

Kinderen en jongeren met een beperking willen keuzemogelijkheden
Kinderen willen vooral doen wat ze graag doen en zich goed voelen in de organisatie waar ze aansluiten. Uit

de antwoorden kunnen we afleiden dat het sociale aspect van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen belangrijk

is. De topmomenten of vrijetijdsactiviteiten die ze zelf doen, spelen zich voornamelijk af in niet

georganiseerd verband. We spreken absoluut geen waardeoordeel uit over deze activiteiten. Ze kunnen
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voor kinderen heel waardevol en leuk zijn. Wel leiden we hier af, net als bij wat ouders aangeven, dat

kinderen weinig aansluiten op georganiseerde vrijetijdsactiviteiten.

Het belang van keuzevrijheid komt ook in de gesprekken aan bod. Met keuzevrijheid bedoelen ze enerzijds,

eens ze ergens meedoen aan een activiteit, dat het leuk is dat ze kunnen kiezen tussen verschillende

spelletjes. Anderzijds gaat het voor hen ook over het kiezen uit de bredere waaier aan

vrijetijdsmogelijkheden die voorhanden is voor andere kinderen.

Er moet meer moeite gedaan worden om te luisteren naar kinderen en jongeren met een beperking. Ze

worden uitgenodigd op participatie fora, maar de methodiek leent zich er vaak niet toe om effectief te

kunnen deelnemen en hun stem te laten horen.
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VAKANTIEORGANISATIES AAN HET WOORD
INLEIDING

Tijdens het onderzoek werd een online bevraging uitgestuurd naar vrijwilligers en verantwoordelijken van

organisaties. Om de vragen in alle anonimiteit en met meer vrijheid te kunnen invullen, vroegen we niet

naar de naam van de organisatie. Voor de gesprekken met vrijwilligers en verantwoordelijken kozen we een

diverse groep zowel in aantal jaar ervaring als type organisatie. In dit deel laten we de vakantieorganisaties

aan het woord, bij monde van vrijwilligers en verantwoordelijken. We bekijken enkele indicatoren om meer

zicht te krijgen op de vrijwilligers, verantwoordelijken en vakantieorganisaties uit het onderzoek. Daarna

gaan we dieper in op het aantal kinderen en jongeren met een beperking die de organisaties bereiken en

de verschillende acties die ondernomen worden.

VRIJWILLIGERS EN VERANTWOORDELIJKEN: ENKELE INDICATOREN

We vroegen in de online bevraging niet naar de naam van de organisatie waar de vrijwilliger of

verantwoordelijke aan de slag is. Toch kunnen we, door verschillende indicatoren, een zicht krijgen op de

type organisaties die de online bevraging hebben ingevuld.

Verantwoordelijke organisatie
De term verantwoordelijke slaat op iedereen die verantwoordelijk is voor een aanbod, maar eerder in

tweede of derde lijn. Het zijn dus meestal niet de mensen die in de dagelijkse werking kinderen animeren.

Een uitzondering hier zijn de organisaties die enkel door vrijwilligers draaiende gehouden worden of

‘eenpersoonsorganisaties’, waarbij de coördinator ook tijdens het aanbod, voor de invulling van het

programma zorgt.

De twee grootste groepen respondenten zijn stafmedewerkers en coördinatoren. 4 van de 18 respondenten

nemen verschillende functies tegelijk op. Dit heeft niet enkel te maken met de grootte van de organisaties,

maar ook met de manier waarop de organisatie zich structureert.

Vrijwilligers
Omdat niet iedereen dezelfde terminologie

gebruikt, kozen we ervoor in de vraag naar de

functie van de vrijwilligers, de term animator en

de term vrijwilliger apart te benoemen. Tijdens

de verwerking van de gegevens bundelden we ze
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onder de term vrijwilligers. Hoewel dit per organisatie wat kan verschillen, bedoelen wij met vrijwilligers

zowel betaalde als niet-betaalde krachten die rechtstreeks in contact staan met de doelgroep en

begeleidingstaken uitvoeren.

Het is duidelijk dat de grootste groep respondenten dan ook vrijwilligers zijn. Enkelen daarvan hebben ook

een taak als hoofdbegeleider.

Grootte van de organisatie in VTE
Ongeveer een kwart van de respondenten komt uit een grote organisatie die meer dan 20 VTE tewerk stelt.

22% komt uit een organisatie die geen betaalde medewerkers heeft.

Aantal deelnemers
Als we de bevraging voor verantwoordelijken samen leggen met die van vrijwilligers, zien we dat ongeveer

de helft van de respondenten uit een organisatie komt met 50 tot 150 deelnemers. Een andere grote groep

zijn die uit een ‘hele grote organisatie’, dit wil zeggen dat ze meer dan 300 deelnemers hebben.
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Type organisatie
We gaan ervan uit dat respondenten die aangeven ‘50 tot 75%’ of ‘bijna allemaal’  kinderen en jongeren met

een beperking te bereiken, organisaties zijn die specifiek inzetten op deze doelgroep.

We stellen vast dat een 15% van de verantwoordelijken en 28% van de vrijwilligers,  die de bevraging

hebben ingevuld, in een organisatie werken die zich heel sterk richt op de doelgroep kinderen en jongeren

met een beperking.

Aanbod van de organisatie
Het aanbod vanuit de respondenten tijdens de vakantieperiode is divers. Een groot deel organiseert

kampen al dan niet met overnachting. Een kwart van de respondenten organiseert speelpleinwerking.
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ALLE VAKANTIE ORGANISATIES GEVEN AAN DAT ZE KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING BEREIKEN

In de online bevraging werd aan de verantwoordelijken en aan de vrijwilligers gevraagd of ze een

inschatting kunnen maken van het aantal kinderen en jongeren met een beperking dat ze procentueel

bereiken. Allemaal geven ze aan een bepaald percentage kinderen en jongeren met een beperking te

bereiken.

Inschatting % aantal kinderen en jongeren met een
beperking (kjmb)

Inschatting % aantal kjmb volgens vrijwilligers

Ook de vraag naar de beperking van de kinderen in de organisatie is een inschatting van de

verantwoordelijken en de vrijwilligers. We merken dat zowel vrijwilligers als verantwoordelijken aangeven

dat een grote groep van de kinderen en jongeren met een beperking die ze bereiken, een mentale

beperking, ASS of ADHD/ADD heeft. Kinderen met gedrags- of emotionele beperkingen is volgens hen ook

een grote groep. Deze grootordes zien we terug in de gesprekken met verantwoordelijken. Er zijn minder

kinderen met een fysieke functiebeperking, waaronder ook een visuele of auditieve beperking.

Inschatting van de beperking volgens verantwoordelijken, online bevraging
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De gesprekken met vrijwilligers geven dan weer een licht ander beeld. Naast een hoog percentage kinderen

en jongeren met ASS geven zij ook aan meer kinderen en jongeren met een fysieke beperking te bereiken.

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de gesprekken met de vrijwilligers plaatsvonden tijdens het

vakantieaanbod zelf. Op bepaalde kampen was er een kindje in een rolwagen aanwezig. Uit ervaring maar

ook uit gesprekken met de vakantieorganisaties merken we, hoewel een fysieke beperking veel meer is dan

iemand in een rolwagen, dat er weinig tot geen kinderen in een rolwagen deelnemen aan het

vakantieaanbod.

Inschatting van de beperking volgens vrijwilligers, online bevraging

Geen discriminatie op beperking
Volgens de antwoorden van de verantwoordelijken stellen we vast dat de grootorde niet verandert als we

de organisaties met een focus op kinderen en jongeren met een beperking (bereik van meer dan 50%

kinderen en jongeren met een beperking) en de andere organisaties naast elkaar zetten. Het grootste

verschil zien we bij kinderen en jongeren met gedrags- of emotionele beperkingen. Deze nemen volgens de

verantwoordelijken procentueel meer deel aan het aanbod, die zich minder sterk richt op kinderen en

jongeren met een beperking.
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Aanbod bereik
kinderen met
beperking tot
10%

Aanbod bereik
kinderen met
beperking tot
50%

Aanbod bereik
kinderen met
beperking
vanaf 50%
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Het taalaspect
Naast de vraag naar de beperkingen van de deelnemers werd de respondenten ook gevraagd of er andere

kinderen en jongeren zijn in de werking die extra ondersteuning of zorg nodig hebben, maar volgens hen

geen beperking hebben. Hier komt het taalaspect bij velen naar boven. Als het gaat over extra

ondersteuning dan geven ze aan kinderen en jongeren te bereiken die extra uitleg nodig hebben of het

Nederlands niet goed begrijpen. Een andere groep zijn kinderen en jongeren die heel moeilijk gedrag

stellen en dus extra zorg of ondersteuning nodig hebben.

Mate waarin organisaties ondersteuning aanbieden
In de gesprekken, zowel individueel als in groep, komt duidelijk naar voor dat bij organisaties die niet de

focus op kinderen en jongeren met een beperking hebben, het merendeel van de kinderen die aansluiten

op het aanbod, een lichte vorm van ondersteuning vragen. In veel vakantieorganisaties gaat het

voornamelijk over kinderen en jongeren met uiteenlopende beperkingen die mits enkele aanpassingen

kunnen meedoen met de activiteiten.

88% van de ouders geeft aan dat de mogelijkheid tot extra begeleiding belangrijk tot heel belangrijk is voor

hen. Een van de mogelijkheden tot die extra begeleiding is en een individuele begeleider. Dat is een

begeleider, die iemand die ondersteuning en zorg nodig heeft, individueel kan begeleiden zodat er in de

mate van het mogelijke kan meegedaan worden aan het groepsaanbod. 14 van de 18 verantwoordelijken in

de online bevraging geeft aan dat dit geen optie is bij hen in de organisatie.

Sommige organisaties willen zoals ze zelf aangeven geen precedenten scheppen. Ze vrezen ervoor dat, als

ze dit eenmaal doen, er veel kinderen zich zullen aanmelden voor een individuele begeleiding. De

mogelijkheid van de individuele begeleiding hangt niet enkel af van de eventuele middelen die dit vraagt,

maar ook van andere zaken zoals de draagkracht van de begeleiders ploeg en het vinden van voldoende

begeleiders, aldus de deelnemers van de focusgroep.

Zelfs bij organisaties die doelgroepspecifiek werken wordt vaak de keuze gemaakt om geen individuele

begeleiding te voorzien. Zij hebben dan wel een context, structuur, het aantal begeleiders, … meer

aangepast aan een groep kinderen en jongeren met een beperking. Maar dit zorgt ervoor dat kinderen die

ondanks de aangepaste omgeving een individuele begeleider nodig hebben, niet in de mogelijkheid zijn om

aan te sluiten.

De online bevraging geeft weer dat 61% van de organisaties al eens een kindje heeft moeten teleurstellen.

Veelal gaat het over een te grote zorgvraag voor de organisatie, waardoor het kind of de jongere niet kan

aansluiten. Twee andere voorkomende redenen volgens de verantwoordelijken zijn een tekort aan expertise

of een crisis tijdens een activiteit, waardoor besloten werd dat het kind niet langer kon aansluiten.
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VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD

Vrijwilligers hebben het gevoel dat de beslissing om kinderen en jongeren met een beperking in het vakantieaanbod toe te laten een

gedragen beslissing is.
3/4de van de vrijwilligers in de online bevraging geeft aan dat ze het gevoel hebben dat er gedragenheid

heerst in de begeleiders ploeg rond de deelname van kinderen en jongeren met een beperking.

Hoewel een deel aangeeft weinig tot geen ondersteuning te krijgen rond dit thema komen ze er allemaal op

een bepaalde manier mee in aanraking. Niet alle vrijwilligers staan direct in contact met het kind of de

jongere met een beperking maar ze hebben wel weet van bepaalde acties die gebeuren. Zo geeft 21% van

de vrijwilligers in de online bevraging en de interviews aan dat ze al eens een kind met een beperking in de

werking hebben geholpen. Velen zijn ook al eens in gesprek gegaan met ouders. 10% heeft weet van andere

vrijwilligers die op huisbezoek gaan en 12% weet dat er informatie op de werking voorhanden is. Een beetje

tegenstrijdig met wat de cijfers aangeven rond de communicatie, geeft 18% van de vrijwilligers aan dat er

volgens hen in de communicatie van de organisatie staat dat kinderen met een beperking welkom zijn.
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Bereiken van kinderen en jongeren met een beperking

Vele vrijwilligers geven aan dat de organisatie nog meer kan inzetten op het bereiken en betrekken van die

kinderen en jongeren. 74% geeft aan akkoord tot helemaal akkoord te zijn over de extra inspanningen die

kunnen gebeuren. De groep die aangeeft dat het niet nodig is, bestaat vooral uit vrijwilligers die aan de slag

zijn in een organisatie die eerder doelgroepspecifiek werken of toch al heel wat kinderen en jongeren met

een beperking bereiken.

Meer inzetten op inclusie van kinderen en

jongeren met een beperking

Zonder te vertrekken vanuit een bepaalde

definitie van inclusie, geeft meer dan de helft van

de vrijwilligers in de online bevraging aan dat ze

vinden dat ze in een inclusieve organisatie

werken. 33% vindt zijn organisatie niet inclusief.

10% geeft aan het niet te weten.

De drie groepsgesprekken met vrijwilligers gaven een iets genuanceerder beeld. De groepsgesprekken

vonden plaats waar de werking doorgaat. Ze vertrokken dus een stuk meer vanuit de dagdagelijkse realiteit.

Angst en onzekerheid over dit thema kwamen sterk naar boven.  Er werd meer vertrokken vanuit de kunde

en de ervaring van de vrijwilligers zelf. Ze gaven aan hun best te doen, maar dat niet alles mogelijk is.

“De eerste dag dat een kindje met autisme toekwam, was echt moeilijk.

Hij was heel aanhankelijk naar één animator toe.

Omdat die animator niet altijd beschikbaar was,

maakte ik elke ochtend met hem dezelfde puzzel.

Tegen het einde van de week ging dat echt al heel veel vlotter dan in het begin van de week.”
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Vrijwilligers vinden het belangrijk om op voorhand te weten of een kind speciale aandacht of zorg nodig heeft.
Uit de online bevraging van de vrijwilligers komt sterk naar boven dat ze het belangrijk vinden om op

voorhand goed op te hoogte te zijn van de beperking van het kind.

Naast de nood om te weten welke beperking het

kind heeft, hadden vrijwilligers in de diepte

interviews heel wat praktische zaken die ze op

voorhand graag willen weten van de ouders. Kan

het kind in groep spelen? Welke zorg heeft het

kind nodig? Moet er extra begeleiding voorzien

worden?

Die nood aan voldoende informatie werd tijdens de groepsgesprekken met vrijwilligers bevestigd. Vooral de

vraag naar welke beperking en hoe om te gaan met het kind.  Ze hebben het gevoel dat er dingen verloren

gaan in de overdracht van informatie, soms is er ook niet echt iets structureel voorzien, waar ze op kunnen

terugvallen om nog eens de (mondelinge) informatie die meegegeven is door de ouders te raadplegen.

Slechts enkelen gaven in het groepsgesprek aan dat het niet belangrijk is voor hen om te weten welke

beperking het kind heeft. Dit vanuit enerzijds het beeld dat iedereen gelijk moet behandeld worden.

Andere gaven dan weer aan dat je er moet voor zorgen dat je spel aangepast is zodat iedereen kan

meedoen.

Organisaties geven aan dat ze merken dat er soms kinderen ingeschreven zijn waarbij niet aangegeven is

dat het kind een beperking heeft. Ze missen informatie over kinderen die ze graag op voorhand zouden

weten. Ervaring leert ons dat de meeste ouders heel graag op voorhand informatie geven over hun kind. De

meesten gaan op zoek naar de manier om informatie te delen met de organisatie. De vraag van ouders is

groot om op een mondelinge manier te kunnen vertellen over hun kind, bijvoorbeeld door een huisbezoek

of een telefoongesprek. Ouders die niet aangeven bij het inschrijven dat hun kind een beperking geeft, zijn

ouders die angst hebben dat hun kind niet zal kunnen aansluiten op de werking. Anderen geven het niet

aan omdat, in hun ogen, hun kind geen beperking heeft.

Informatie verkrijgen

Zowel vrijwilligers als verantwoordelijken hebben verschillende manieren om meer te weten te komen over

het kind of de jongere. Een groot deel gaat in gesprek met de ouders. Zeker bij de verantwoordelijken, dit is

vaak het eerste aanspreekpunt. Ook vrijwilligers vinden de weg naar de ouders en spreken ze aan als er

vragen zijn. Ze doen ook heel vaak beroep op andere begeleiders of personen in de organisatie met
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expertise en ervaring. 15% van de verantwoordelijken doet beroep op een externe organisatie met

expertise. Bij vrijwilligers is dat een stuk minder, slechts 3%.

Gevoel van vrijwilligers over kinderen en jongeren met een beperking
Uit de gesprekken met vrijwilligers bleek dat 46% zich op het gemak voelt bij het feit dat kinderen en

jongeren met een beperking aanwezig zijn in de werking. 39% voelt zich ok, maar zoekend.

Los van het type organisatie en de grootte van de organisatie merken we dat in organisaties waar

vrijwilligers aangeven weinig tot geen ondersteuning te krijgen over kinderen met een beperking,

vrijwilligers zich meer zullen omschrijven als ‘zoekend’.  Terwijl vrijwilligers in een organisatie waar sterk

wordt ingezet op ondersteuning, zich meer op hun gemak voelen bij het feit dat er kinderen en jongeren

met een beperking in de werking aanwezig zijn.

Voorbeeld uit de gesprekken

Uit de gesprekken met vrijwilligers van organisatie 1 merken we dat 60 % van de vrijwilligers zich op z’n

gemak voelt bij het feit dat er kinderen met een beperking aanwezig zijn in de werking.  Als hen gevraagd

werd naar de mate waarin kinderen en jongeren met een beperking zorg of extra aandacht nodig hebben,

dan schatten zij in dat de kinderen en jongeren een lichte (50%) tot matige (40%) vorm van beperking

hebben. Organisatie 1 zet volgens vrijwilliger veel in op uitleg op voorhand over de kinderen en organiseert

regelmatig vorming over het thema.

Bij organisatie 2 voelen de vrijwilligers zich ook goed maar er zijn meer vrijwilligers die aangeven zoekend

of onwetend te zijn. De helft van die vrijwilligers geeft aan op geen enkele manier informatie te krijgen over

de kinderen met een beperking die op de werking aansluiten. Deze organisatie bereikt volgens hen voor

93% kinderen en jongeren met een lichte vorm van beperking.
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Moeilijkheden en twijfels bij vrijwilligers
In de online bevraging geven 56% van de vrijwilligers aan niet akkoord te gaan met de stelling dat ze

onvoldoende kennis hebben om met kinderen en jongeren met een beperking te begeleiden tijdens de

activiteit. 33% geeft aan akkoord tot helemaal akkoord te gaan.

Moeilijkheden en twijfels volgens verantwoordelijken

Categoriseren we de antwoorden van verantwoordelijken in de online bevraging dan merken we dat de

twee voornaamste twijfels of moeilijkheden die vrijwilligers ervaren, volgens verantwoordelijken, een

gebrek aan kennis en ervaring is en angst of onzekerheid. De zorg voor de kinderen en de aandacht die

moet verdeeld worden tussen de groep en het individu geeft, volgens verantwoordelijken, bij vrijwilligers

soms ook twijfel.
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Moeilijkheden en twijfels volgens vrijwilligers zelf

Vrijwilligers in de online bevraging en in de interviews zien dat een beetje anders, 56% geeft aan dat een

gebrek aan kennis en ervaring het soms moeilijk maakt om met kinderen en jongeren met een beperking

om te gaan. 17% vindt het moeilijk om de aandacht te verdelen tussen de groep en het individu.  11% geeft

aan angst of onzekerheid te ervaren.

“Autisme op papier of autisme in het echt,

dat zijn twee verschillende dingen”
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VERANTWOORDELIJKEN AAN HET WOORD

De visie en mening van de verantwoordelijke en de koepelorganisatie
Als we kijken wat de verantwoordelijke vindt van bepaalde stellingen en we vragen wat het standpunt is van

de koepelorganisatie5, dan merken we dat dit niet altijd geweten is. We zien dat een kwart van de

verantwoordelijken de visie of de mening van de koepelorganisatie niet kent. Zo merken we dat een kleine

28% van de verantwoordelijken niet weet of de koepelorganisatie vindt dat er kinderen met een zwaardere

zorgnood moeten kunnen aansluiten op de activiteiten en dat 22% niet weet wat de koepel denkt over het

huidige bereik van het aantal kinderen en jongeren met een beperking.

Kinderen met zwaardere zorgnoden

Ongeveer de helft van de verantwoordelijken gaat

akkoord tot helemaal akkoord met het feit dat er

ook kinderen met zwaardere zorgnoden moeten

kunnen aansluiten in de werking.

Hoewel iedereen welkom is, bereiken we weinig kinderen en jongeren met een beperking

44% procent is niet akkoord en 11% helemaal niet

akkoord met de stelling dat ze weinig kinderen

met een beperking bereiken. Iets minder dan de

helft van de verantwoordelijk geeft aan akkoord

tot helemaal akkoord te gaan.

5 We lieten ons inspireren door de vragenlijst aan jeugdwerkorganisaties uit het onderzoek van SCHRAEPEN, MAELSTAF, HALSBERGHE  (AP).
(2015). Onderzoeksrapport Vrije tijd als handicap situatie
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Inclusief aanbod?

Of ze hun organisatie een inclusieve organisatie

kunnen noemen is voor vele verantwoordelijken

een moeilijke vraag. 55% gaat akkoord tot

helemaal akkoord met de stelling. 22% gaat niet

akkoord tot helemaal niet akkoord. 22% geeft

aan het eigenlijk niet te weten. Linken we deze

cijfers met de vraag hoeveel procent kinderen

en jongeren met een beperking ze bereiken, dan

zien we dat er geen eenduidige lijn te trekken is

tussen het percentage kinderen en jongeren met

een beperking in de organisatie en het feit of de verantwoordelijke het aanbod als inclusief beschrijft.

In de focusgroepen gingen we hier verder op in. De groep kwam er op uit dat het idee van een volledig

inclusieve werking voor velen niet realiseerbaar is. Zij zien een volledig inclusieve werking als een aanbod

die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen aan deelneemt. Organisaties stelden zich de vraag of je

door alles altijd mogelijk te maken voor iedereen, niet allemaal hetzelfde aanbod zal doen. Wordt er dan

niet gewoon door iedereen hetzelfde aanbod voorzien? Niet iedereen was het daarmee eens, maar de

oproep naar een aanvullend aanbod waar elke organisatie zijn eigenheid kan behouden kwam sterk naar

boven. Volgens de deelnemers aan de focusgroep organiseer je op die manier een aanbod voor iedereen

maar niet allemaal binnen dezelfde organisatie.

Bekijken we deze discussie vanuit onze kijk op inclusie, zoals in de situatieschets beschreven, gaan we niet

enkel naar de outputcriteria kijken, maar is de input minstens even belangrijker. Wat is de huidige situatie

in de organisatie en wat ga je doen zodat een meer divers publiek zich thuis voelt? Inclusie is een

werkwoord en bestaat uit acties.

Het is niet omdat organisaties aan inclusie werken dat hun aanbod meer op elkaar gaat lijken. Inclusief

werken staat het respect voor de eigenheid van elke organisatie niet in de weg. Het is net daardoor dat

kinderen met een beperking meer speelkansen krijgen en dat er meer keuzemogelijkheden zijn die

inspelen op hun interesses.

Organisatiemiddelen voor diversiteit

53% van de verantwoordelijken vindt dat er voldoende middelen en personeel aan het thema diversiteit

besteed worden vanuit de organisatie. Zowel bij de vraag rond de inclusieve organisatie als bij de vraag
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over de middelen in de organisatie voor het thema diversiteit zien we dat er geen verband is tussen het

percentage kinderen en jongeren met een beperking in de werking en het antwoord.

Ondersteuning van de vrijwilligers gebeurt vooral door coaching en vorming
Vrijwilligers worden op verschillende manieren ondersteund. 19% gaat met ouders praten en geeft dan de

informatie door aan de vrijwilligers. Het informeren van vrijwilligers kan op verschillende manieren

gebeuren. Voor 35% gaat dit over coaching en vorming. Anderen gaan, afhankelijk van de situatie, voor de

start van het kamp kort uitleggen welke kinderen en jongeren er aansluiten op de vakantiewerking. Nog

anderen gaan de info verwerken in zorgfiches.  De vorming en coaching gaat zowel over de groep als het

individu. Veelal proberen verantwoordelijken dit zelf op te nemen, maar ook ervaren vrijwilligers nemen die

taak op. In gesprekken merken we dat de informatie, vorming en coaching naar vrijwilligers minder op

structurele basis wordt geboden.

“We geven zeker niet alle tips en tricks mee van in het begin.

Bij vrijwilligers beperken we ons tot een aantal handvaten die werken voor 80% van de mensen met een

beperking en dan gaan we casusgebonden extra info toevoegen of nadien in gesprek om de hulpvraag van

de deelnemer te finetunen. ”
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We merken tijdens het focusgesprek dat organisaties niet altijd positieve ervaring hebben met een

vorming. Vormingen zijn soms zeer algemeen en voldoen vaak niet aan de specifieke vragen en

verwachtingen van vrijwilligers. Ze beseffen dat het heel moeilijk is om als facilitator van de vorming te

voldoen aan de verwachting. De persoon kent de realiteit van de organisatie niet en kan enkel casussen

benaderen vanuit eigen ervaring en theoretische denkkaders.

Noden volgens organisaties om meer in te zetten op kinderen en jongeren met een beperking
Vragen we aan vakantieverantwoordelijken welke tools en ondersteuningsbronnen ze nodig hebben om nog

meer op kinderen en jongeren met een beperking in te zetten, dan kunnen we de antwoorden opdelen in 4

grote categorieën.

● Meer middelen 23%

● Meer helpende hand 18%

● Meer expertise en kennis eventueel in de vorm van tools om kinderen en jongeren te begeleiden

36%

● Meer communicatie en promo 27%

60 • EEN EXPLORATIEF EN WAARDEREND ONDERZOEK OVER DE SPEELKANSEN VAN KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING BINNEN HET VAKANTIEAANBOD IN GENT.



COMMUNICATIE OVER HET AANBOD

Slechts de helft van de organisaties die de online bevraging hebben ingevuld, communiceert naar de

buitenwereld dat kinderen en jongeren met een beperking welkom zijn. In de focusgroep met

vakantieorganisaties blijkt een grote onzekerheid om dit openlijk te communiceren. Organisaties vrezen dat

ze dit niet kunnen waarmaken, anderzijds hebben ze angst voor een grote toestroom van kinderen en

jongeren met een beperking.

Het idee leeft dat er sowieso wel vragen komen van ouders met kinderen met een beperking dus waarom

zou er nog meer ingezet worden op communicatie daarover. De ervaring leert ons dat de ouders die de stap

zetten naar de organisatie, meestal mondige ouders zijn. Dit maakt dat een meer kwetsbare ouder of

iemand die al heel wat negatieve ervaringen heeft gehad, de vraag niet zal stellen aan de organisatie.

Organisaties met een focus op kinderen en jongeren met een beperking, zetten sterk in op communicatie.

Zij merken echter dat er nog steeds doorverwijzers, organisaties en gezinnen zijn die hun aanbod niet

kennen.

“Als we contact hebben met nieuwe deelnemers,

dan zijn zij super blij dat ze ons gevonden hebben

en zijn wij super blij dat we hen gevonden hebben.

Ze vragen aan ons euh, waar zijn jullie geweest en wij aan hen ook,

waar zijn jullie geweest.

Hoe kan het dat we dat niet van elkaar eerder wisten?

Wij willen dingen organiseren, maar vinden vaak het volk niet die wil aansluiten.”

CONCLUSIES

De kracht en enthousiasme van vrijwilligers en andere betrokkenen bij het vakantieaanbod
Gedurende het onderzoek spraken we met veel enthousiaste en gedreven mensen die vakantieaanbod in

Gent mogelijk maken. De kracht en expertise van deze organisaties, vaak gedragen door heel wat

vrijwilligers, zorgt ervoor dat het aanbod in Gent heel divers is. De vrijwilligers en verantwoordelijken die

we spraken vinden het belangrijk dat er aanbod is waar kinderen en jongeren met een beperking aan

kunnen participeren. Allen zijn ze zoekend naar manieren om dit te kunnen verwezenlijken.
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Kinderen met uiteenlopende beperkingen vinden de weg naar het inclusieve vakantieaanbod
We stellen vast dat volgens verantwoordelijken en vrijwilligers kinderen met uiteenlopende beperkingen en

een lichte ondersteuningsnood de weg vinden naar het inclusieve aanbod. Dit is een positieve conclusie

die aangeeft dat organisaties in het onderzoek in eerste instantie minder naar de beperking kijken maar

eerder naar de ondersteuning die nodig is.

Kinderen en jongeren met gedrags of emotionele beperkingen
In het onderzoek zijn we niet op zoek gegaan per beperking, welke moeilijkheden of twijfels opduiken voor

vakantieorganisaties. Vrijwilligers en vakantieverantwoordelijken geven over het algemeen aan twijfels en

onwetendheid te ervaren of slechts een beperkte kennis te hebben over de beperking. Dit geeft een gevoel

van onzekerheid. Deze onzekerheid houdt sommige organisaties tegen om te springen en ervoor te gaan.

Wat opviel tijdens de gesprekken is de grote twijfel over kinderen en jongeren met gedrags- of emotionele

problemen. Volgens organisaties vinden zij de weg naar het vakantieaanbod, maar de begeleiding heeft het

vaak heel moeilijk om met deze kinderen om te gaan. Doelgroepspecifieke organisaties geven aan minder

kinderen met een gedrags of emotionele beperking te bereiken. Mogelijks zien zij dit niet als een aparte

beperking en gaan ze ‘moeilijker gedrag’ linken aan een andere beperking van het kind. Of zien ze het

minder als een moeilijkheid of beperking omdat ze op een andere manier, meer proactief met de kinderen

(en de context) aan de slag gaan.

Wie ondersteunt de verantwoordelijke van de organisatie?
Hoewel meer dan de helft hun organisatie als inclusief beschrijven, zijn er heel wat verantwoordelijken en

vrijwilligers die aangeven dat er nog meer kan ingezet worden op de inclusie van kinderen met diverse

beperkingen. Dit kan gaan over het bereiken van meer kinderen met een zwaardere zorgnood of meer

kinderen met een beperking in het algemeen. Het beleid van de koepelorganisatie is een belangrijk kompas

voor medewerkers en vrijwilligers maar vanuit de koepelorganisatie ontbreekt soms de visie op diversiteit

in de organisatie. In de bevraging zegt de helft van de verantwoordelijken dat er voldoende personen en

middelen naar het thema diversiteit gaan. We merken dat dit in vele organisaties een moeilijk punt is. Ze

vinden het een belangrijk thema, maar met de middelen die een organisatie heeft worden bepaalde keuzes

gemaakt. Het bredere thema diversiteit, waarbinnen we de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren met

een beperking plaatsen, staat niet bovenaan de agenda.

In gesprek geven verantwoordelijken aan niet altijd over voldoende kennis te beschikking om vrijwilligers

de nodige ondersteuning te geven rond het thema beperking. We kunnen ons de vraag stellen of het nodig

is dat verantwoordelijken voldoende kennis en ervaring hebben over kinderen en jongeren met een

beperking. Net zoals we dit niet van een startende vrijwilliger verwachten mogen we dit ook niet

verwachten van een verantwoordelijke. Belangrijk hier is het beleid van de bredere (koepel)organisatie. Wat

verwachten we van een medewerker? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de medewerker die verantwoordelijk
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is voor het aanbod, kennis en ervaring kan opdoen? Net zoals een nieuwe medewerker ondergedompeld

wordt in de manier van werken, het coachen van de vrijwilligers, zou het thema diversiteit (als deel van de

visie van de organisatie) onderdeel moeten zijn van de introductie in de organisatie.

Daarnaast willen organisaties in de focusgroep meer beroep doen op experten die er vooral moeten voor

zorgen dat er meer ervaring in de organisatie komt. De verantwoordelijke kan ondersteund worden door

een externe organisatie. Een persoon die de verantwoordelijke op sleeptouw neemt, maar niet overneemt.

Die ervoor zorgt dat de kennis over kinderen met een beperking en de ervaring met deze doelgroep in de

organisatie wordt gebracht. Het is de bedoeling dat de verantwoordelijke zich op termijn sterk genoeg voelt

om zelf aan de slag te gaan om vrijwilligers te ondersteunen op het thema beperking. De

expertiseorganisatie kan dan sporadisch nog ingeroepen worden rond concrete vragen.

Veel vakantieorganisaties bereiken voornamelijk kinderen en jongeren met een lichte vorm van ondersteuningsnood
Hoe je de ondersteuningsnood van een kind ervaart als organisatie kan sterk verschillen. Afhankelijk van je

manier van werken, de primaire doelgroep, de kernwaarden, de structuur, het referentiekader van de

begeleiders, … ga je voor sommige kinderen en jongeren een meer toegankelijke organisatie zijn dan voor

anderen. Deze grondwaarden hebben ook een invloed op de manier waarop de begeleiding, zowel

professioneel als vrijwilliger, naar kinderen kijkt. Vertrek je vanuit het kind en zijn mogelijkheden of vertrek

je vanuit het kind en de dingen die moeilijker gaan. Bepaalde organisaties geven aan dat kinderen met

gedrags- of emotionele beperkingen voor hen een lichte vorm van ondersteuning nodig hebben. Terwijl

anderen dan weer aangeven dat het net met die kinderen is dat zij het meest problemen ondervinden en

het zien als een zware vorm van ondersteuning en zorg.

Naast die context hebben sommige kinderen extra aanpassingen nodig om mee te kunnen doen en zich

goed te voelen. De aanpassingen kunnen individueel gebeuren of kunnen geïmplementeerd worden voor de

ganse groep. Daarnaast heb je kinderen en jongeren waarbij dit laatste nog niet voldoende is. Ze hebben

nood aan een extra begeleider.

Uit de gesprekken, de cijfers en ook de luide roep van ouders om meer aanbod kunnen we concluderen uit

dit onderzoek dat het merendeel van kinderen en jongeren die aansluiten op het inclusieve

vakantieaanbod, kinderen en jongeren zijn met een lichte ondersteuningsnood. Organisaties die

doelgroepspecifiek werken, hebben meer deelnemers met een matig tot zware ondersteuningsnood. Zij

geven aan de laatste jaren een stijging te zien in het aantal kinderen met een zware ondersteuningsnood en

ook niet altijd aan de vraag te kunnen voldoen.
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Kennis, kunde en ervaring van vrijwilligers
Iets meer dan de helft van de vrijwilligers geeft aan voldoende kennis te hebben om met kinderen met een

beperking aan de slag te gaan. Maar als er moeilijkheden en twijfels zijn dan linken velen dit wel aan een

gebrek aan kennis. We gaan ervan uit dat vrijwilligers zich goed voelen bij de meeste kinderen met een

beperking die al een tijdje komen naar het aanbod. Ze hebben het gevoel dat ze voldoende kennis en

ervaring hebben om met die specifieke kinderen om te gaan. Vrijwilligers voelen een gebrek aan kennis en

kunde als het gaat over kinderen waarbij het minder goed loopt, of kinderen met een zwaardere zorgnood

die uiteindelijk vaak niet aansluiten op de werking.

Organisaties bieden coaching en vorming aan, maar merken zelf dat deze zaken soms niet voldoende zijn

om vrijwilligers de nodige bagage te geven. Externe vormingen voldoen niet altijd aan de verwachtingen en

verantwoordelijken voelen zich soms niet competent genoeg om vrijwilligers te ondersteunen.

Eigenlijk geven alle stakeholders aan dat er een gebrek is aan kennis, ervaring en kunde. En het zorgt bij

iedereen voor een gebrek aan vertrouwen. Ouders hebben daardoor geen vertrouwen in de organisatie en

in de begeleiders. Begeleiders en verantwoordelijke hebben daardoor geen vertrouwen in hun eigen kunde

en laten kinderen niet toe tot de werking.

Net zoals bij de verantwoordelijken kunnen we niet verwachten van elke startende vrijwilliger dat die

expert is het omgaan met kinderen met een beperking. En ook hier lijkt het ons belangrijk om op een

ervaringsgerichte manier te werken rond basiskennis en basishouding.

Er is weinig tot geen uitwisseling en kennisdeling rond kinderen en jongeren met een beperking in Gent
In Gent zijn heel wat verschillende vakantieorganisaties actief. Gedurende het onderzoek merkten we dat

men weinig zicht heeft op wat er allemaal mogelijk is in de vakantie en welke de organisaties zijn met

bepaalde expertise.

De verschillende organisaties in de focusgroepen zijn sterk vragende partij om meer te kunnen uitwisselen

met elkaar en kennis te delen. Dan gaat het niet alleen over een buurtgerichte organisatie die aanklopt bij

een doelgroepspecifieke organisatie voor jongeren met een beperking, rond een bepaalde casus. Maar ook

andersom, een organisatie voor jongeren met een beperking die merkt meer jongeren die in armoede leven

te bereiken en daarrond nood heeft aan meer expertise. De bereidheid en de nood om eigen expertise te

delen en te leren van elkaar en zo als organisatie stappen vooruit zetten kwam duidelijk naar voor.  Men

haalde aan dat er op de dag van vandaag in Gent geen platform of forum is, dat deze mogelijkheid biedt.

Elkaar kennen en weten wie welke expertise heeft zou ervoor kunnen zorgen dat ook meer kwetsbare

gezinnen met een kind met een beperking de weg vinden naar organisaties waar hun kind terecht kan.
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In gesprekken met ouders en doorverwijzers die gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie

begeleiden, blijkt het vertrouwen groot in organisaties die in de buurt werken en dicht staan bij het gezin.

De manier waarop de activiteiten georganiseerd zijn, de laagdrempeligheid en de outreachende aanpak

geven ouders een gevoel van vertrouwen. Omdat sommige ouders een eigen netwerk of professionele

omkadering missen, vertrouwen ze op de kennis en expertise van deze organisaties.

In gesprekken met deze organisaties merken we dat ze het gevoel hebben niet altijd aan die verwachting te

kunnen voldoen als het gaat over de expertise in vrijetijdsmogelijkheden en de zorg voor hun kind met een

beperking. Ze geven aan in de eigen werking vooral kinderen met een lichte ondersteuningsnood en

kinderen met gedrags- of emotionele problemen te bereiken. Ze merken dat ouders die een kind hebben

met een zwaardere ondersteuningsnood niet altijd tot bij hen komen. En moest dit zo zijn, dat het voor hen

moeilijk zou zijn om het kind te laten deelnemen aan de activiteiten.

Een platform van allerlei soorten organisaties, waarbij de focus vooral ligt op contacten leggen en kennis

delen, kan ervoor zorgen dat organisaties die reeds het vertrouwen hebben van gezinnen, mee de stap

zetten naar andere meer specifieke organisaties.

Nood aan informatie over het kind
De nood aan informatie over het kind, die duidelijk naar voor komt in de antwoorden van de vrijwilligers,

sluit aan bij de de nood van ouders om informatie te kunnen delen met de organisatie en de mensen die

aan de slag gaan met hun kind. Het probleem dat vaak heerst is dat er niet geweten is op welke manier de

informatie over het kind kan doorgegeven worden. De vraag is hoe de informatie van de ouder tot bij de

begeleiders komt. Op vele plaatsen kan er werk gemaakt worden van een transparant en duidelijke

doorstroom van informatie. Een systeem dat duidelijk is voor ouders, maar die ook duidelijkheid geeft aan

vrijwilligers.

Organisaties moeten meer communiceren over de mogelijkheden voor kinderen en jongeren met beperking
Hoewel organisaties openstaan voor kinderen en jongeren met een beperking, geven ze dit vaak niet aan in

de communicatie. Ze hebben angst dat teveel kinderen zich zullen aanmelden en dat ze de vraag niet

kunnen waar maken. Dit zorgt ervoor dat ouders die sterk in hun schoenen staan of diensten die het gezin

ondersteunen komen aankloppen. Maar geeft geen duidelijk antwoord aan ouders, die zoekende zijn naar

de mogelijkheden voor hun kind.

Het faciliteren van een systeem, die organisaties kunnen gebruiken lijkt ons een meerwaarde voor de

ouders en voor de organisaties. Een visueel systeem, dat duidelijkheid schept aan ouders, maar ook in de

organisatie zelf. Een systeem dat kadert binnen een grotere denkoefening rond inclusie en diversiteit in de

organisatie. Geen statisch gegeven, maar ingebed in het groeipad van de organisatie.
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Structurele afstemming over kinderen in Gent
Doelgroepspecifieke organisaties hebben het gevoel dat ze nog steeds niet bij iedereen gekend zijn. Ze

doen hun best om via verschillende kanalen te communiceren over hun aanbod, maar merken dat nog

altijd veel mensen niet op de hoogte zijn. Ze zijn op zoek naar structurele afstemming. Zo willen ze hun

aanbod meer bekend maken naar allerlei soorten organisaties en diensten en kunnen ze ook sneller

inspelen op signalen van de verschillende partners rond de tafel.

Kinderen of jongeren met zwaardere zorgnoden
De helft van de verantwoordelijken zegt dat het moet mogelijk zijn om kinderen met zwaardere zorgnoden

in de werking op te nemen. Het is een thema dat regelmatig terugkomt in de gesprekken. Voor iedereen is

iemand met een zwaardere zorgnood anders, maar het gaat vooral over kinderen met een vaak

meervoudige beperking die moeilijk zelfstandig in groep kunnen functioneren. We merken dat dit vele

organisaties afschrikt. Ook ouders van deze kinderen stellen zich vragen bij het feit of hun kind op de dag

van vandaag kan aansluiten bij het inclusieve aanbod.

Als je het ons vraagt, dan zijn we ervan overtuigd dat kinderen met een zwaardere zorgnood op het inclusief

aanbod kunnen aansluiten. Er zijn al voldoende voorbeelden die dit aantonen. Wat voor ons van belang is,

is wat het kind of de jongere zelf wil en waar die zich goed voelt. Dit wil zeggen dat we de voorwaarden

scheppen zodat deze kinderen op een inclusief en op een doelgroepspecifiek aanbod kunnen intekenen. Ze

maken zelf de keuze, waar ze zich het best bij voelen.

Subsidies moeten nog meer een hefboom zijn voor organisaties om met inclusie aan de slag te gaan.
Doorheen het onderzoekstraject merkten we bij organisaties enthousiasme en wil om meer te doen rond

inclusie, maar het is geen prioriteit binnen organisaties. Het evalueren van beleidsplannen op basis van

een diversiteitsdenken zou ervoor zorgen dat organisaties meer gaan nadenken om de acties en

doelstellingen rond diversiteit en inclusie te implementeren in de huidige doelstellingen en modules.

Outputcriteria zijn belangrijk, maar het is niet hierop dat de focus moet liggen. Outputcriteria stimuleren

registratie drang en dat leidt niet tot hogere participatiegraad.  Het zijn de inspanningen en het werken aan

inclusie dat moet gestimuleerd worden. Belangrijk daarbij is dat organisaties ondersteuning krijgen op de

thema’s waar ze geen expert in zijn.
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ALGEMENE CONCLUSIES
INCLUSIE IS EEN KERSENTAART

Veel organisaties zien inclusie nog teveel als de kers op de taart. Alle basisvoorwaarden en structuren

moeten goed zitten (= de taart) en dan kan er gewerkt worden aan inclusie (= de kers). Wij zijn ervan

overtuigd dat je op die manier aan inclusie kan werken, maar dat het weinig efficiënt is. Er zullen altijd wel

stukken ontbreken en op die manier wordt er vanuit de organisatie geen werk gemaakt van een inclusief

beleid in de praktijk.

Organisaties zitten vast in een soort vicieuze cirkel. Ze bereiken kinderen en jongeren met een lichte

ondersteuningsnood maar merken dat ze kennis en expertise ontbreken om echt werk te maken van een

inclusiebeleid. Ze investeren te weinig tijd en middelen om hier gegrond mee aan de slag te gaan. Op die

manier moeten ze kinderen en jongeren teleurstellen die niet kunnen aansluiten op het aanbod. Zo blijft de

cirkel doordraaien.

Hiernaast suggereert de metafoor van de kers op de taart dat inclusie een optie is. De antidiscriminatiewet

stelt dat er geen uitsluitingen mogen plaatsvinden op basis van “handicap, geloof of levensbeschouwing,

seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging,

gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal.” (UNIA, 2022)

Hoewel handicap hier deel van uitmaakt, leert de praktijk ons dat de antidiscriminatiewet verschillende

toepassingen kent binnen het vrijetijdsbeleid. Waar een uitsluiting omwille van afkomst, geloof, seksuele

geaardheid als ‘not done’ wordt ervaren, bestaat er een mildheid rond uitsluitingen omwille van handicap.

Dit wordt eerder omschreven als een ‘gefaalde inclusie’ in plaats van een aanfluiting van de

antidiscriminatiewetgeving. Inclusie van personen met een beperking verglijdt zo langzaam tot een keuze

optie, tot een kers op de taart.

Inclusie moet benaderd worden als een kersentaart, waarbij de inclusie-elementen als basisingrediënt

worden meegebakken. Hiervoor gebruiken we het gedachtegoed van universal design, zoals aangehaald in

het hoofdstuk ‘situering van het onderzoek’. Om een kersentaart te kunnen maken is het belangrijk om

kritisch te kijken naar de eigen organisatie en manier van werken. Inclusief denken en handelen moet

verweven zitten in het denken van de organisatie. Het moet aanwezig zijn in alle lagen en structuren. Op

hetzelfde moment zet je acties op in de praktijk en doe je ervaring op. Enkel op die manier kan je werk

maken van een duurzaam inclusiebeleid die werkelijk ook vruchten geeft in de praktijk.

67 • EEN EXPLORATIEF EN WAARDEREND ONDERZOEK OVER DE SPEELKANSEN VAN KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING BINNEN HET VAKANTIEAANBOD IN GENT.



BELANG VAN EEN POSITIEVE BASISHOUDING EN BASISKENNIS

Het is belangrijk dat kinderen de nodige zorg en aandacht krijgen in de vakantieorganisatie. Maar zoals

soms in de gesprekken werd aangehaald zijn deze organisaties geen welzijnsvoorzieningen en kunnen ze

die gespecialiseerde zorg niet bieden. “We kunnen niet verwachten dat alle begeleiders experten zijn en

alles weten over de verschillende beperkingen.”

Zoals vele ouders, volgen wij deze redenering. Maar we zijn er wel van overtuigd dat ook al ben je geen

gespecialiseerde instelling, je als vakantieorganisatie ook kinderen met een beperking die aanpassingen of

zorg nodig hebben een leuke vakantie kan aanbieden. Belangrijk om dit te realiseren is een gedeeld en

gedragen diversiteitsbeleid verweven in alle facetten van je organisatie. Daarnaast wordt een positieve

begeleidershouding en basiskennis verwacht van de begeleiders.

OPLEIDING EN VORMING

Verantwoordelijken en vrijwilligers hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring, dit geven ze zelf aan.

Ouders herkennen dat en hebben daarom niet altijd vertrouwen in de organisatie en de begeleiders. Het is

dus belangrijk om meer kennis en ervaring in organisaties te brengen.

Organisaties geven aan dat een goede vorming vinden niet evident is. Het lukt moeilijk om de inhoud te

matchen met de verwachtingen van de vorming. Vorming wordt vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat

begeleiders beter kunnen omgaan met bepaalde kinderen en jongeren. Maar ieder kind is anders, iedere

beperking is anders. Het is dan ook heel moeilijk om in een vorming een kant-en-klare oplossing te bieden

voor bepaalde problemen. Vorming moet gezien worden als het scheppen van een kader of een denkwijze.

Daarnaast kan een vorming ook helpen om kennis aan te reiken, die dan door de begeleiders in de praktijk

op de werking kan toegepast worden.

We zien een grote meerwaarde van vorming als dit kadert binnen een ondersteunings- of vormingstraject.

Een ondersteuner kent de werking beter, heeft de vrijwilligers reeds bezig gezien en kan die dingen in een

vorming verwerken. De ondersteuner speelt ook een belangrijke rol in de vertaling van de vorming naar de

praktijk. Het inkopen van vorming door externen is dan eerder om te werken aan de basiskennis rond

beperking en het scheppen van bepaalde (denk)kaders.

Er bestaan natuurlijk ook andere vormen van leren, intervisie groepjes, peer-to-peer groepen, op bezoek bij

een andere werking om ervaring op te doen. Dit zijn vormen van leren die bepaalde vrijwilligers,
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begeleiders of verantwoordelijken meer zullen aanspreken. Belangrijk is dus om ervoor te zorgen dat het

‘opleidingsaanbod’ uit diverse methoden bestaat.

Het kan zijn dat er meer kennis of ervaring nodig is om met sommige kinderen om te gaan. Als deze kennis

niet in de organisatie aanwezig is, kan er beroep gedaan worden op experten. Ouders, doorverwijzers,

experten organisaties, thuisverplegingsdiensten, … kunnen een belangrijke rol spelen. Deze

samenwerkingen zijn hefbomen om op termijn meer kinderen met diverse beperkingen in de

vakantieorganisaties op te nemen. Je leert, op een ervaringsgerichte manier, als organisatie welke dingen je

zelf kan opnemen en wat buiten jullie mogelijkheden ligt. Maar ook welke zaken je kan uitbesteden. Zo kan

er samengewerkt worden met thuisverplegingsdiensten om bijvoorbeeld iemand sondevoeding te geven of

te wassen.

COMMUNICATIE

Communicatie en informatie over organisaties
Informatie en communicatie is een belangrijke pijler om een duidelijk beeld te krijgen van het

vakantieaanbod in Gent voor kinderen en jongeren met een beperking. Alle stakeholders ervaren een

gebrek aan communicatie en informatie. Doorverwijzers zijn niet voldoende op de hoogte van het

vakantieaanbod voor de gezinnen die ze begeleiden. Ouders en hun kinderen geven aan niet te weten waar

hun zoektocht te starten. Verantwoordelijken van de organisaties hebben niet voldoende zicht op

organisaties in Gent met expertise rond kinderen en jongeren met een beperking.

Op metaniveau in groot Gent is er nood aan een overzicht van de verschillende mogelijkheden in de

vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking. Een database met alle organisaties in, zoals de

‘hobbyzoeker’ in Gent, is in deze niet voldoende. In een evoluerend landschap met veel verandering is het

nodig om daarnaast een aanspreekpunt te hebben, die ouders en organisaties kan ondersteunen om een

aanbod op maat te vinden.

Communicatie en informatie in de organisatie
Vrijwilligers verwachten betere communicatie en informatie over de kinderen en jongeren die meedoen aan

de activiteiten. Informatie gegeven door ouders of door iemand anders in het netwerk van het kind, komt te

weinig tot bij hen. Ook voor ouders is het onduidelijk wie ze moeten aanspreken als ze meer willen

vertellen over hun kind.

Alle organisaties staan open voor een gesprek met ouders en hun kind om te kijken of het kind kan

aansluiten op het vakantieaanbod. Wat de organisatie juist doet voor de kinderen is op voorhand niet
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geweten. Is het een organisatie die extra begeleiding kan meesturen op kamp? Is de accommodatie fysiek

toegankelijk? Verwachten ze dat alle kinderen altijd meespelen? Veel vragen die in het gesprek duidelijk

kunnen worden. Nog beter zou zijn, moest het op voorhand duidelijk zijn. Dan weten ouders,

doorverwijzers, kinderen en jongeren in grote lijnen wat de organisatie kan bieden en kunnen ze op basis

van die basisinformatie gerichter organisaties aanspreken. Belangrijk hierbij is dat deze informatie niet

statisch is. Ook de organisatie is in evolutie en werkt aan een inclusiebeleid. Dus een organisatie die op

heden geen extra begeleiding kan bieden aan kinderen met een beperking, doet dat binnen een tweetal

jaar misschien wel. Dit moet dan in hun communicatie duidelijk gemaakt worden.

Ouders en doorverwijzers weten niet altijd wat een vakantieorganisatie juist is.

Het is niet evident om de zorg voor je kind af te staan. Sommige ouders en doorverwijzers kennen de

manier van werken niet van een vakantieorganisatie en zijn gewoon aan de goede zorg en aandacht die

geboden worden in de professionele setting waar het kind in de schoolperiodes terecht kan. Het is dan ook

heel moeilijk om je voor te stellen op welke manier, vaak vrijwillige begeleiders, voor je kind zullen zorgen

in een vakantieorganisatie.

Het lijkt ons goed om ouders en doorverwijzers op een ervaringsgerichte manier te laten kennismaken met

het vakantieaanbod. Organisaties kunnen ze uitnodigen om eens langs te komen op de werking, om te zien

hoe alles verloopt. Op dat moment kunnen ze wat extra informatie over hun kind geven of aan de hand van

bepaalde zaken die ze zien hun twijfels uitdrukken.

Communicatie en informatie tussen organisaties
Organisaties kennen elkaar niet. Op vandaag zijn er enkele ontmoetingsmogelijkheden op Vlaams niveau in

de schoot van de Ambrassade. Maar organisaties die lokaal of bovenlokaal werken, sluiten weinig aan.

Organisaties vragen meer mogelijkheden tot netwerken, elkaar leren kennen en kennis delen op stedelijk

niveau. Het moet meer mogelijkheden bieden naar doorverwijzing maar ook naar het inroepen van

ondersteuning van anderen. De verschillende expertises in het netwerk geven de mogelijkheden om

kinderen en jongeren te benaderen vanuit een intersectionele bril. Zo wordt een kind niet enkel benaderd

vanuit zijn beperking of vanuit zijn etnisch diverse achtergrond, maar kan er in het netwerk gekeken

worden hoe deze factoren op elkaar inspelen en welke gevolgen dat heeft voor het kind. Vanuit het netwerk

kan er gezocht worden naar een oplossing op maat.

BRUGFIGUUR
Doorheen het onderzoek merken we dat er in Gent nood is aan een brugfiguur, die de twee pijlers van de

brug, de ‘vraagzijde’ en de ‘aanbodzijde’, met elkaar kan verbinden. Een brugfiguur, die de taal van de

ouders spreekt maar ook de realiteit kent van de vakantie organisaties.
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Brugfiguur voor doorverwijzers en ouders
Het aanspreekpunt voor doorverwijzers en ouders die op zoek zijn naar vakantieaanbod. Door de connectie

met de vakantieorganisatie kan de brugfiguur op maat het kind, aangeven welke organisaties best worden

aangesproken. Als het nodig is kan de brugfiguur samen met de ouders of het netwerk van het kind de stap

zetten naar de organisatie.

Aanspreekpunt voor organisaties
De brugfiguur kan ook aangesproken worden door organisaties. Organisaties die vragen hebben of op zoek

zijn naar expertise en ondersteuning. De brugfiguur heeft een ruim netwerk, waardoor er linken kunnen

gelegd worden tussen verschillende organisaties.

De brugfiguur kan ingezet worden om het netwerk, waarvan sprake in de conclusies rond communicatie, uit

te bouwen.

De brugfiguur inspireert en enthousiasmeert
De brugfiguur valt niet samen met de aanbod- of vraagzijde. Het aanspreekpunt luistert naar noden en

vragen. Samen met de vraagsteller loopt de brugfiguur op de brug tussen de twee pilaren. De

aanspreekfiguur gaat op zoek naar oplossingen en durft op een respectvolle manier, zowel de aanbodzijde

als de vraagzijde inspireren en enthousiasmeren.

ER IS TE WEINIG VAKANTIEAANBOD OP MAAT VAN KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING  IN GENT

Op heden zijn er heel wat kinderen en jongeren met een beperking die geen aansluiting vinden bij het

vakantieaanbod. We merken in alle leeftijdscategoriën en alle types onderwijs, dat een grote groep de

voorbije drie jaar niet heeft deelgenomen aan het vakantieaanbod. De oplossing voor dit tekort zit hem in

verschillende aspecten waar op hetzelfde moment moet aan gewerkt worden. Het gaat over acties naar

vakantieorganisaties, acties naar ouders en doorverwijs instanties en acties naar het beleid. Een gamma

aan acties zoals aangegeven in voorgaande conclusies en zoals beschreven in onderstaande aanbevelingen.
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AANBEVELINGEN
Onderstaande lijst met beleidsaanbevelingen is ongetwijfeld onvolledig. Deze lijst heeft als doel om

verdere dialoog tussen de diverse actoren binnen zowel het vakantieaanbod, doorverwijzers uit de zorg,

stadsdiensten, ouders en uiteraard kinderen en jongeren zelf te stimuleren.  We zijn ervan overtuigd dat

een uitgebreide dialoog en netwerkmomenten kan leiden tot creatieve en meer toegepaste

oplossingsstrategieën.

NAAR VAKANTIEORGANISATIES

Met vakantieorganisaties doelen we op elke aanbieder van kampen of vakanties binnen de kampengids

uitgegeven door de jeugddienst van Gent. We zijn ons bewust van de grote diversiteit van organisaties

binnen de kampengids, zowel naar grootteorde, professionele omkadering alsook financiële mogelijkheden.

Toch geloven we er in dat elke organisatie, rekening houdend met de eigen mogelijkheden, via

onderstaande beleidsaanbevelingen tot een substantiële bijdrage kan komen in functie van een meer

divers jeugdbeleid in Gent.

Maak tijd vrij voor inclusie
Jeugdwerkorganisaties, hetzij lokaal of landelijk georganiseerd, vormen het hart van het vakantieaanbod en

kunnen een groot verschil maken in het beschikbaar aanbod voor kinderen en jongeren met een beperking.

Om van ambities naar realisatie te gaan, is een heldere prioriteitsbepaling noodzakelijk. Om tot effectieve

resultaten te komen, verdient dit thema een hoge plaats op de agenda. Zonder de nodige tijdsinvestering

blijft inclusie een dode letter.

Heb geduld, maar niet te veel. Maak het vooral snel concreet en begin!
Kinderen en jongeren met een beperking willen net zoals anderen zich gewoon amuseren en

leeftijdsgenoten leren kennen. De ingrediënten om dit te verwezenlijk heb je al in je organisatie. Je hoeft als

organisatie geen expert in beperking te zijn om kinderen met verschillende beperkingen en verschillende

noden te laten genieten van je aanbod. Maak een traject naar meer inclusie dan ook zo snel als mogelijk

concreet zodat je kan starten in plaats van nadenken over. Ervaren hoe het is om inclusiever te werken

werkt bevrijdender dan van meet af aan op en top inclusief te werken.

Zoek de juiste hulpbronnen om je heen voor complexere ondersteuningsvragen
Voor sommige kinderen kan het noodzakelijk zijn dat er meer expertise en ervaring nodig is, misschien

meer dan je op eerste zicht kan aanbieden. Zorgverstrekkers rondom je organisatie of rondom het kind of
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jongeren en hun netwerk zijn zich hiervan bewust. Blijf met hen in dialoog gaan en geef aan wat je met je

beschikbare middelen en kennis wel kan realiseren. Zo behoud je je gesprekspartners als waardevolle

hulpbron en kan je samen naar een oplossing te zoeken.

Zet activiteiten op in cocreatie met (zorg-)partners en leer door ervaring
Door een activiteit samen te doen met een andere organisatie die doelgroepspecifiek werkt, kun je

vrijwilligers ook laten kennismaken met kinderen en jongeren met een beperking. Het gaat vooral over

ontmoeting,  om de schrik en onzekerheid die bij sommigen leeft weg te nemen. Zo maak je plaats voor

goesting en enthousiasme om ook die kinderen een leuke tijd te bezorgen. Samenwerking kan gaan van

samen activiteiten organiseren over ondersteuning, materiaal, plaats en middelen uitwisselen, vorming

geven aan elkaar…

Communiceer helder over je ondersteuningsmogelijkheden
Via verschillende communicatiekanalen moeten vakantieaanbieders scherper verwoorden welke

ondersteuningsmogelijkheden er zijn binnen een aanbod. De mogelijkheid die door de meeste organisaties

geboden wordt om in gesprek te gaan is uitnodigend maar zeer vaag en geeft twijfels bij ouders. Dat niet

altijd alles mogelijk is, kan op begrip rekenen bij ouders. Dat altijd alles te bespreken of ‘onderhandelen’

valt, roept aversie op.

(Kader-)vorming als ondersteuningsvorm
Omgaan met kinderen en jongeren die bijkomende ondersteuningsnoden stellen, zou integraal deel moeten

uitmaken van de (kader-)vormingstrajecten binnen de organisatie. Of dit via een erkende animator- en/of

hoofdanimatorcursus verloopt of via een eigen opgesteld introductie of opleidingspakket maakt hierin

geen verschil. Op een speelse en ervaringsgerichte manier kennis maken met de de leefwereld van

kinderen en jongeren met een beperking vormt een meerwaarde aan het ontwikkelingstraject van elke

vrijwilliger binnen gelijk welke organisatie.

Nood aan verdere ontschotting tussen doelgroepspecifiek en regulier aanbod
De tweedeling in het aanbod zorgt voor segregatie en niet-ontmoeting. Er is nood aan meer en langdurige

samenwerking tussen specifieke en reguliere spelers om zo een complementair aanbod te ontwikkelen.

Enkele mogelijke voorbeelden zijn: Een permanent uitwisselen van tips & tricks, delen van ruimte en

materiaal,  gemeenschappelijke activiteiten organiseren, collectieve vormings- en

ondersteuningsmomenten rond diversiteit…

Inclusie als onderdeel van een breder diversiteitskader
In de buurt of breder in Gent zijn er tal van expertiseorganisaties. Experten in beperking maar ook

organisaties met andere expertise die van belang is om kinderen en jongeren zich goed te laten voelen in
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de organisatie (experten in spel, experten in kinderen in maatschappelijk kwetsbare positie, experten in

seksualiteit en genderbeleving, …).

Het is dus belangrijk om vanuit een intersectionele bril te kijken welke organisaties een aanvulling kunnen

zijn op jouw organisatie en hoe jullie de invulling hiervan zien. Als organisatie voor kinderen met een

beperking kan de connectie met een organisatie met expertise in gezinnen die leven in armoede ervoor

zorgen dat je dienstverlening en de manier van omgaan met kinderen toegankelijker is en meer aansluit bij

het referentiekader van het kind. Beide organisaties kunnen elkaar aanvullen en versterken.

Verweef diversiteitsbeleid met alle facetten van je organisatie.
Het diversiteitsbeleid maakt deel uit van het DNA van de organisatie. Het vertelt meer over hoe jullie met

een diversiteitsbril op kijken naar kinderen en jongeren. Omdat het tot de basis van je organisatie behoort

is het belangrijk om het te verweven in alle facetten van je organisatie. Inclusie en diversiteit verweven in

doelstellingen en acties is een strategische keuze die ervoor zorgt dat de visie en de kennis breed gedragen

wordt in alle lagen van de organisatie. Vrijwilligers en andere betrokkenen worden meegenomen in een

denken en kunnen vanuit die visie acties in de praktijk opzetten.

NAAR DOORVERWIJZERS

Met doorverwijzers doelen we op organisaties of structuren die een ondersteunende functie opnemen ten

opzichte van kinderen en jongeren met een beperking of hun netwerk. Dat kan gaan over

thuisbegeleidingsdiensten, mensen in scholen of CLB’s, mensen in voorzieningen die in contact staan met

de gezinnen…

Vrije tijd opwaarderen en meer als evenwaardig levensdomein benaderen
Inzetten op vrije tijd is inzetten op levenskwaliteit. In dit licht moet vrije tijd als een even belangrijk

levensdomein beschouwd worden als wonen, onderwijs of tewerkstelling. Bovendien heeft vrije tijd een

sterk gezinsondersteunende functie. Wanneer het kind of de jongere participeert aan vrije tijd, komt er tijd

en energie vrij voor het gezin.

Meer inzetten op vrijetijdsparticipatie aan het algemene aanbod
Welzijnsspelers en scholen buitengewoon onderwijs kunnen meer inzetten op de ondersteuning van

vrijetijdsparticipatie van kinderen, jongeren en hun gezin in het algemene aanbod. Deze doorverwijzers

hebben de mogelijkheid om kinderen en jongeren met een beperking en hun netwerk meer vertrouwd te

maken met vrijetijdsaanbieders uit het algemene aanbod.
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Creëer de mogelijkheden voor een paradigmashift
Doorverwijzers kunnen het stereotype beeld op kinderen en jongeren met een beperking binnen een

doelgroepspecifiek aanbod doorbreken door bij ouders te zorgen voor een paradigmashift, waarbij het

belang van vrijetijdsparticipatie meer in beeld gebracht wordt tijdens de contacten met ouders.

Antwoorden op vrije tijd- en opvang noden kunnen breder dan het professionele of doelgroepspecifieke

milieu gezocht en gevonden worden, net zoals het paradigma van progressief universalisme aangeeft.

Inzicht verwerven in zowel het algemeen als het doelgroepspecifiek aanbod
Om tot meer vrijetijdsparticipatie te komen, hebben zowel doorverwijzers als ouders nood aan een

overzicht van ‘alle’ lokale vrijetijdsmogelijkheden voor hun kind.

Signaalfunctie naar overheden ten harte nemen
Binnen het beleid zijn kinderen en jongeren met een beperking vaak ‘onzichtbaar’. Ze zijn eerder weinig tot

niet betrokken en worden niet vertegenwoordigd. Doorverwijzers moeten hun signalen doorspelen naar de

betrokken stadsdiensten zodoende het thema op agenda te (blijven) plaatsen.

NAAR HET LOKALE JEUGDBELEID

Betrek kinderen en jongeren met een beperking bij het lokaal beleid
“Niks over ons, zonder ons.” zou een leidend motief moeten vormen bij het opmaak van beleidsplannen

voor kinderen en jongeren met een beperking.

Stimuleer een divers vakantieaanbod dat speelkansen biedt voor kinderen en jongeren met een beperking
Het huidige aanbod uit de kampengids is te weinig toegankelijk voor kinderen en jongeren met een

beperking. Er is nood aan een evenwaardig inclusief en doelgroepspecifiek vakantieaanbod in Gent. Aanbod

dat inspeelt op de interesses en noden van kinderen, ouders en hun netwerk. Verschillende mogelijkheden

zodat ook kinderen en jongeren met een beperking kunnen kiezen wat hen het meest aanspreekt en waar

ze zich goed bij voelen.

Doelgroepgerichte activiteiten kunnen ook een bijdrage leveren aan een bredere vrijetijdsparticipatie
Een kindvriendelijke stad die zich inspant om een waardevol vakantieaanbod te stimuleren voor alle

kinderen en jongeren, zet ook in op een specifiek aanbod met aangepaste activiteiten voor kinderen en

jongeren met een beperking. Met die voorwaarde dat het verdere segregatie niet in de hand werkt, maar de

vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren met een beperking aan het algemene aanbod versterkt. Een

specifiek aanbod kan helpend zijn om deze volgende stap te kunnen aanvatten.
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Stimuleer samenwerkingen tussen doelgroepspecifieke en algemene werkingen
Laagdrempelige samenwerking tussen doelgroepspecifieke aanbieder (eventueel uit andere

beleidsdomeinen) en algemene vakantieaanbod moet vanuit het lokale beleidsniveau ondersteund en

gestimuleerd worden.

Een stimulerend lokaal subsidiebeleid
De participatie van kinderen en jongeren met een beperking verhogen in een vakantieorganisatie mag niet

gezien worden als een bonus op een subsidieaanvraag, maar moet er integraal deel van uitmaken.

Organisaties die in hun beleidsplannen en concrete doelstellingen diversiteit nastreven, moeten hiervoor

(financieel) ‘beloond’ worden. Een aandachtspunt hierbij is dat het bereiken van kinderen en jongeren met

een beperking geen bijkomende administratieve lasten of andere nadelen mag opleveren.

Bestaande Vlaamse projectfinanciering is te onbekend
De jaarlijkse projectsubsidies, binnen het Vlaamse decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en

jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen van 11 juni 2019, voor vrijwilligersorganisaties om een bovenlokaal

jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties of

tijdens het schooljaar is onbekend bij vakantieorganisaties. Het lokaal bestuur heeft de mogelijkheid om

dit subsidiekanaal meer bekendheid te geven.

Synchroniseer verschillende acties rond vrijetijdsparticipatie vanuit verschillende beleidsniveaus
Vakantieaanbod wordt georganiseerd op verschillende beleidsniveaus. Organisaties worden gesubsidieerd

als landelijke jeugdvereniging, lokale vereniging, bovenlokale organisaties voor kinderen en jongeren met

een beperking, experimenteel jeugdwerk… Gezien er geen bovenlokale vertegenwoordiging is van kinderen

en jongeren met een beperking binnen het jeugdbeleid, dreigen deze verschillende beleidsniveaus tegen

hun belangen in te werken. Een monitoring van alle acties en synchronisatie van verschillende impulsen op

de diverse beleidsniveaus is aan de orde. Het nieuwe geïntegreerd jeugddecreet dat in opbouw is biedt

hierin kansen.

Sensibilisatie van het lokaal vakantieaanbod
De stadsdiensten kunnen met sensibilisatiecampagnes meer inzetten op het doorbreken van stereotype

beeldvorming van kinderen en jongeren met een beperking. Het normaliseren van vrijetijdsparticipatie van

de doelgroep en het recht op spel voor iedereen verdient meer aandacht. Hierbij denken we aan

communicatiemiddelen gericht op zowel de kinderen en jongeren, hun ouders, vakantieorganisaties als

doorverwijzers.
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Creeër heldere communicatie kanalen voor ouders en doorverwijzers
Zorg voor uniforme en duidelijk communicatie over de mogelijkheden van vakantieaanbod voor kinderen

en jongeren met een beperking, waarbij ouders terugvinden wat een werking concreet kan betekenen op

vlak van ondersteuning en zorg. Deze informatie dient gericht verspreid te worden bij ouderverenigingen,

scholen buitengewoon onderwijs, thuisbegeleidingsdiensten… en andere doorverwijzers die van betekenis

kunnen zijn in de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren met een beperkingen.

Faciliteer een lokaal netwerk tussen organisaties die vrijetijdsparticipatie kunnen bevorderen
Faciliteer een netwerk tussen doelgroepspecifieke werkingen, algemene vrijetijdsorganisaties,

doorverwijzers (buitengewoon onderwijs, VAPH-voorzieningen, thuisbegeleidingsdiensten) en

ouderverenigingen. Dit netwerk kan zorgen voor een vlotte informatieoverdracht, de verspreiding van

kennis, tips en tricks, ondersteuningsmogelijkheden en samenwerkingsvormen.

Nood aan ondersteuning van de vakantie organisaties uit de kampengids
Organisaties missen ondersteuning op maat van hun vereniging.  Een algemene ondersteuning binnen het

thema inclusie maar ook ondersteuning en nabijheid op het toepassingsniveau, over individuele situaties.

De ondersteuning moet gericht zijn op het werkterrein van de vakantieaanbieder.
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