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Toerisme voor Autisme 

Op reis gaan, een museum bezoeken, de lucht uit je longen schreeuwen op een rollercoaster… Voor 

vele mensen zijn dit momenten om hun batterijen op te laden, hun horizon te verbreden of 

gewoonweg even helemaal nergens aan denken. Voor mensen met autisme is dit echter niet 

vanzelfsprekend. Op die momenten komen ze immers terecht in (vaak) nieuwe situaties met vele 

onverwachte prikkels en onduidelijke sociale regels. Hierdoor hebben ze stress, zowel voor als tijdens 

hun reis of daguitstap wat een negatieve impact heeft op de beleving van de persoon zelf, maar ook 

van zijn/haar omgeving. Toerisme voor Autisme wil hieraan tegemoetkomen door reizen, 

daguitstappen, uit eten gaan en dergelijke meer aangenamer te maken voor iedereen!  

 

 

 

Wat doet Toerisme voor Autisme?  
Toerisme voor Autisme zet zich in om de toeristische sector in Vlaanderen autismevriendelijker te 

maken. Dit doen we op verschillende manieren. Ten eerste richten we ons met het blog ‘Toerisme voor 

Autisme’ op mensen met autisme, hulpverleners of ouders van kinderen met autisme. Hier geven we 

tips met betrekking tot autismevriendelijke daguitstappen, voorrangspassen voor pretparken en 

algemene tips omtrent het aangenamer laten verlopen van een reis, daguitstap of vakantieperiode. 

Daarnaast richt het blog zich ook op de toeristische sector waarbij informatie gegeven wordt over hoe 

zij zich autismevriendelijker kunnen profileren. Ten tweede bieden we met Toerisme voor Autisme 

consultancy aan gericht op de toeristische sector. Toeristische instanties die graag willen inspelen op 

de noden van deze doelgroep kunnen advies op maat komen vragen bij Toerisme voor Autisme. Ten 

derde is vorming van het personeel een cruciaal onderdeel van onze werking. Tot slot ontwikkelt 

Toerisme voor Autisme visuele stappenplannen met betrekking tot toeristische activiteiten. Mensen 

met autisme hebben namelijk nood aan structuur en voorspelbaarheid. Door het structureren en 

planmatig voorbereiden van de activiteit aan de hand van visuele stappenplannen streven wij naar het 

aanbieden van een stressvrije uitstap. Deze stappenplannen worden verzameld op de website van 

Toerisme voor Autisme, namelijk www.toerismevoorautisme.be.  

http://www.toerismevoorautisme.be/
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Wie kan gebruik maken van deze stappenplannen? 
Iedereen! Deze stappenplannen worden gratis ter beschikking gesteld op 

www.toerismevoorautisme.be voor iedereen die hier gebruik van wenst te maken. Wij zijn er immers 

van overtuigd dat het voordeel van deze visuele stappenplannen niet enkel betrekking heeft op 

mensen met autisme. Ook andere mensen kunnen baat hebben bij wat meer structuur en 

voorspelbaarheid. Denk maar aan kinderen met ADHD, mensen met een mentale beperking en 

dergelijke meer. Ook voor hen kan deze extra structuur en visuele ondersteuning interessant zijn. 

Bovendien kunnen andere doelgroepen ook voordeel halen uit deze extra ondersteuning zoals jonge 

gezinnen, scholen, hoogsensitieve mensen die graag op voorhand weten waar rustige ruimtes zijn en 

waar bepaalde prikkels sterk aanwezig kunnen zijn, etc.  

Hoe werkt het?  
Toerisme voor Autisme gaat naar de toeristische activiteit en brengt deze in kaart. Het visueel 

stappenplan wordt ontwikkeld voor deze activiteit. Jij kiest een activiteit uit het aanbod op de website 

en download het visueel stappenplan. Je verwijdert de stukken uit het stappenplan die voor jou 

overbodig zijn. Ga je bijvoorbeeld met de trein naar de dierentuin? Dan kan je alle stappen voor 

reizigers met de auto, fiets, bus, en dergelijke meer verwijderen. Daarna neem je het volledige 

stappenplan ten minste één keer door, ten laatste de avond voor je vertrekt naar de activiteit. Is dit 

stappenplan bedoeld voor een jong kind? Dan neem je het best samen met hem of haar door. Zo simpel 

is het! Het enige dat je dan nog mag doen is genieten van je reis of daguitstap! 

Wat verstaan we onder de ‘toeristische sector’?  
Toerisme kan in het geval van dit project zeer breed gezien worden. Dit kan gaan van uitgestippelde 

vakanties tot een uurtje gaan zwemmen in het plaatselijke zwembad. Toerisme voor Autisme focust 

zich onder andere op daguitstapactiviteiten in Vlaanderen zoals pretparken, dierentuinen, musea, 

provinciale domeinen, kinderboerderijen, en dergelijke meer. Maar ook op activiteiten van iets kortere 

duur zoals een cinemabezoek, concertzaal of zwembaduurtje. Daarnaast richten we onze expertise 

eveneens op de horeca in Vlaanderen, alsook de transportsector (bv. Luchthavens, treinstations, 

autoverhuur, etc.). Ook organisaties die kampen of kant-en-klare reizen organiseren kunnen zich, met 

de hulp van Toerisme voor Autisme, autismevriendelijker opstellen. Alle vrijetijdsactiviteiten die je 

maar kan bedenken kunnen beroep doen op de steun van Toerisme voor Autisme.  

Toeristische organisaties die wensen mee te werken aan een autismevriendelijkere samenleving 

kunnen steeds contact opnemen met Toerisme voor Autisme op contact@toerismevoorautisme.be.  

 

 

http://www.toerismevoorautisme.be/
mailto:contact@toerismevoorautisme.be
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Historiek  

28 maart 2018   Toerisme voor Autisme is te gast bij De Inspecteur op Radio 2 

In het kader van de week van de toegankelijkheid neemt De Inspecteur elke 

dag een idee onder de loep. Op woensdag 28 maart is Toerisme voor Autisme 

aan de beurt. Tijdens het interview wordt meer uitleg gegeven over het project 

in samenwerking met de provincie Antwerpen om 20 attracties 

autismevriendelijker te maken.  

1 april 2018   Lancering Toerisme voor Autisme 

Onder leiding van Sien Depoortere wordt Toerisme voor Autisme gelanceerd. 

Een uniek initiatief dat zich wil inzetten voor een autismevriendelijke 

toeristische sector zodat ook deze mensen kunnen genieten van hun 

welverdiende vakantie.   

25 mei 2018  Start autismevriendelijk project in samenwerking met De Kleppe te 
Geraardsbergen 

De Kleppe wil zich vanaf dit jaar meer toegankelijk opstellen voor mensen met 

autisme. Dit doen ze in samenwerking met Toerisme voor Autisme. Hierbij 

worden onder andere visuele stappenplannen ontwikkeld, alsook een 

snoezelruimte en time-outkamers. Dit project wordt in 2018 en 2019 verder 

gerealiseerd. 

18 juni 2018   Lancering autismevriendelijk project in samenwerking met Provincie 
Antwerpen tijdens persmoment  

  De 20 attracties die deelnamen aan het project in samenwerking met de 

provincie Antwerpen worden op 18 juni officieel voorgesteld. Vanaf nu kunnen 

mensen met autisme gebruik maken van de visuele stappenplannen die 

hiervoor ontwikkeld werden. Deze zijn te vinden op 

www.toerismevoorautisme.be.  

  

http://www.toerismevoorautisme.be/
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De persoon achter Toerisme voor Autisme 

Sien Depoortere is een jonge onderneemster uit Gent. 

Geprikkeld om mensen met een extra zorgvraag te begeleiden 

begon ze aan een opleiding Master in de Klinische Psychologie 

aan de UGent. Voor haar zes-maand durende stage besloot ze 

te werken met kinderen met ASS (i.e. 

Autismespectrumstoornis), ADHD (i.e. Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder), gehoorproblemen, mentale 

beperking en dergelijke meer in het Ambulante 

Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort te Gent.  

Na deze opleiding was ze echter nog niet uitgeleerd en vatte ze een interuniversitaire opleiding Master 

in Toerisme aan. Een vreemde keuze voor een psycholoog denkt u misschien? Niet als u weet dat Sien 

zich gedurende deze opleiding heeft toegelegd op toegankelijk toerisme, meer bepaald toerisme voor 

mensen met autisme. Binnen het kader van haar masterproef werkte ze visuele stappenplannen uit 

voor vier Vlaamse attracties om mensen met autisme een stressvrije daguitstap te bieden. Deze 

stappenplannen werden getest en goedgekeurd door twintig gezinnen met minstens één kind met 

autisme. Vanwege het overduidelijke succes en de groeiende vraag besloot ze dan ook om dit project 

na haar studies verder te zetten. Zo ontstond Toerisme Voor Autisme, een uniek initiatief dat zich wil 

inzetten voor autismevriendelijk toerisme in Vlaanderen en hopelijk in de toekomst ook daarbuiten!  
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Perscontact 

Wens je meer informatie over Toerisme voor Autisme? Contacteer ons dan via mail op 

pers@toerismevoorautisme.be of via telefoon op +(00)32 474 24 98 83.  

Volg Toerisme voor Autisme   

     

Logo’s en beeldmateriaal 

Voor logo’s en beeldmateriaal kan je terecht op onderstaande link: 

https://www.dropbox.com/sh/f9nopsr8210badk/AADDjNzVL9Noy8ooitRI2EQKa?dl=0  

Zoals gezien in 

   

  

mailto:pers@toerismevoorautisme.be
https://www.dropbox.com/sh/f9nopsr8210badk/AADDjNzVL9Noy8ooitRI2EQKa?dl=0
https://www.linkedin.com/in/sien-depoortere-703749a0/
https://www.instagram.com/toerismevoorautisme/
https://www.facebook.com/Toerismevoorautisme/
https://www.pinterest.com/toerismevoorautisme/pins/
https://radio2.be/de-inspecteur/iedereen-toegankelijk-toerisme-voor-autisme
https://www.hln.be/regio/herentals/stappenplan-helpt-kinderen-met-autisme~aaa3ef7a/
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Partners  

  

  

 

https://www.toerismevlaanderen.be/
http://www.ligaautismevlaanderen.be/
http://www.autismecentraal.com/public/index.asp?lang=NL&pid=0
https://www.mezelfzijn.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/toerisme-provincie-antwerpen.html

