
Jaarverslag
2019

Mezelf zijn... 

Groot Begijnhof 14 • 9040 Gent 
078/152.252
vva@autismevlaanderen.be 
www.autismevlaanderen.be



24

26

30

33

34

36

28

38

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019 32

Inhoud

De blaasbloem beeldt de VVA werking mooi uit en  
belichaamt de waarden waarvoor we willen staan. Alle  
pluisjes van een blaasbloem zijn uniek, maar zijn tegelijk 
met elkaar verbonden. Samen vormen ze een mooi geheel 
dat terecht en zichtbaar plaats inneemt in het landschap. 
Bovendien is het effect dat we beogen met onze werking 
vergelijkbaar met de kracht van de uitwaaierende pluisjes 
van een blaasbloem. Door de wind worden de pluisjes  
meegevoerd naar nieuwe plaatsen en doen daar nieuw 
leven ontstaan.  
Sinds 2018 stralen we dit ook uit met ons logo! 
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Mezelf zijn

onzichtbaar • respect  
NOOZO • inleven • verhalen   

begrip • sociaal netwerk  
empowerment • ervaring 
diversiteit • eigen-zinnig 

kwaliteit van leven 
passie
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Missie & visie

 ǈ Elke persoon is uniek, waardevol en volwaardig.
 ǈ Verbondenheid tussen mensen leidt tot begrip, respect,  

waardering, betrokkenheid, inzicht en openheid.
 ǈ Samen kunnen we meer verwezenlijken dan alleen. Door  

krachten te bundelen geven we meer ruimte aan autisme.
 ǈ Het omarmen van diversiteit maakt het mogelijk om samen te leven 

en maakt mensen sterker en krachtiger. 
 ǈ Mensen met autisme en hun omgeving hebben onze samenleving 

veel te bieden.
 ǈ NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons.
 ǈ De kracht van ervaring en verhalen, van beleven en ontmoeten.
 ǈ Samenleven vanuit beleven en inleven. 

We activeren persoonlijk betrokkenen in de  
eigen omgeving en in onze werking. Hun ervaring 
is de motor binnen de bondgenotenwerking. Dit  
resulteert in een verrijkende en versterkende  
ervaring voor zowel ‘zender’ als ‘ontvanger’.  
Onze vrijwilligers kunnen op diverse manieren 
onze missie uitdragen via de Autismetelefoon, Infohuis Autisme, regiowerking , vorming ... We kiezen er resoluut voor om 
te vertrekken van verhalen en ervaring, eerder dan van theoretische kennis. Het faciliteren van ervaringsuitwisseling stellen 
we centraal.

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.

VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving  

zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.  

Onze ideale samenleving staat open voor alle facetten van autisme en ervaart diversiteit als een meerwaarde.

Opdat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn,  
dienen ze in elke context benaderd te worden vanuit hun kwaliteiten 
en rekening houdend met hun noden. De werking van VVA richt zich op 
deze contexten: gezin, onderwijs, werk, wonen ... én de samenleving.
De unique selling proposition van VVA is dat ze de kracht en impact van 
ervaringsdeskundigheid van mensen met autisme en persoonlijk be-
trokkenen inzet om mensen te versterken, te verbinden en begrip voor 
autisme te vergroten. Dit doet VVA aan de hand van verhalen en bele-
ving van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen, steeds ver-
trekkend vanuit het NOOZO-principe. 
De blaasbloem is voor VVA bij uitstek een beeld dat haar werking mooi 
uitbeeldt. 

Onze waarden

Bondgenotenwerking

De kracht van ervaring 
We informeren iedereen (overheid, beroepskrachten, de samenleving, netwerk van persoonlijk betrokkenen en personen 
met autisme) zodat mensen met autisme en hun omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Door de focus te plaatsen 
op de kwaliteiten van mensen met autisme zet VVA zich in om een autismevriendelijke samenleving te creëren. Contacten 
met vrienden en familie enerzijds en begrip en waardering voor de eigen persoon anderzijds zijn – naast een aangepaste 
ondersteuning door het eigen netwerk en beroepskrachten – noodzakelijk voor een kwaliteitsvol leven.

Sensibilisering

We nemen deel aan overlegculturen en brengen ‘good practices’ onder de aandacht van beleidsmakers en maatschappe-  
lijke actoren. VVA hanteert hier een adviserende rol of doet op constructieve wijze aan lobbywerk. De realiteit gaat het 
beleid immers doorgaans vooraf: wetten en decreten zijn (eerder) gevolg van veranderingen. 

Belangenbehartiging

Om dit alles te realiseren doet ons VVA-team beroep op tal van geëngageerde vrijwilligers. Onze vrijwilligers en  
medewerkers verlenen geen diensten, maar versterken de eigen kracht van mensen om zelf hun situatie ten goede te 
veranderen. 



2.283 22.171 8.894 12.304
in 2018
2.303
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Bereik

Wie persoonlijk betrokken is bij autisme of zelf autisme 
heeft, kan lid worden van VVA. We informeren mensen  
hierover in ons infopakket, op onze website en via onze  
flyers.
Er bestaan twee lidmaatschapsformules: het gezinslid-
maatschap (30 euro) en het steunend lidmaatschap 
(75 euro). Dit laatste combineert de voordelen van het  
gezinslidmaatschap met een fiscaal voordeel.
Het lidmaatschap loopt voor 1 jaar.

De Prikkelcaravan een cadeau- 
tje op een presenteerblaadje.  

Ik had al workshops bijgewoond, maar 
zo’n ervaring is toch belangrijk. Ik zou 
het zo opnieuw willen ervaren, om te 
beseffen hoe verwarrend en ver- 
moeiend ASS kan zijn. Ik hoop dat ik 
daardoor een betere collega kan zijn.
Geertje Deceuleneer - Coördinator diversiteit VRT

 

We organiseren tal van activiteiten voor mensen met  
autisme, persoonlijk betrokkenen, alle geïnteresseerden... 
regionale activiteiten, vorming, activiteiten op aanvraag, 
inleefsessies, fondsenwervende activiteiten. Bovendien 
ondersteunen we de PAS(S)-activiteiten.

We beschouwen mensen die Vlaamse Vereniging Autisme 
gunstig gezind zijn en af en toe een donatie overmaken aan 
onze vereniging als sympathisanten. Deze groep mensen 
wordt op de hoogte gehouden van onze werking via regel-
matige briefwisseling. Ze krijgen onder meer informatie 
over de verwezenlijkingen die onze vereniging heeft kun-
nen bewerkstelligen en wat de besteding was van hun do-
natie. Hun steun is noodzakelijk opdat onze werking zou 
blijven bestaan.

Via onze website en facebook houden we mensen 
op de hoogte van onze werking en wat er leeft rond  
autisme. 

Leden per provincie

 Leden  Online volgers Deelnemers Sympathisanten



A
antal deelnem

ers

Betrokkenheid deelnemers 

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Niet-LedenLeden

Evaluatie activiteit door  
regioverantwoordelijke

Hoe op de hoogte

zeer goed    
                Evaluatiescore                  

 zeer slecht

384

142

316

279

390
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Bondgenotenwerking

De kracht van onze werking bestaat erin dat we – vanuit het perspectief van persoonlijk betrokkenen en mensen met  
autisme – eigen-zinnige en diverse antwoorden kunnen bieden op de gevarieerde noden en vragen van personen met 
autisme en hun omgeving. Onze werking steunt op collectieve processen waarbij ervaringsuitwisseling met én tussen  
persoonlijk betrokkenen centraal staat. Onze intentie is niet om een kant-en-klare oplossing te bieden – wat overigens on-
mogelijk is – maar mensen te laten ervaren dat ze het antwoord of de oplossing zelf in zich dragen. Deze manier van werken 
zorgt voor een versterkend effect. Naast een gevoel van eigenwaarde is een sociaal netwerk belangrijk om een kwaliteitsvol 
leven te realiseren. Dit netwerk is fragiel en vaker bedreigd bij mensen met autisme en hun omgeving, vandaar dat aan-
dacht voor het sociale netwerk doorweven zit in onze manier van kijken naar autisme binnen onze werking.

Onze regionale activiteiten zijn voor, door en gericht op persoonlijk betrokkenen. 
Deze activiteiten - geïnitieerd door lokale bondgenoten - kunnen verschillende 
vormen aannemen, o.a. een gespreksavond rond een bepaald thema, een infor-
matiebijeenkomst ingeleid door een ervaringsdeskundige of een beroepskracht, 
een inspirerend ervaringsverhaal. De klemtoon ligt op het wederzijds uitwisselen 
van ervaringen. In 2019 ondersteunde VVA in 21 regio’s 133 regioactiviteiten. 
Hier namen 1.511 geïnteresseerden1 aan deel. 

1 aantal deelnemers gebaseerd op 70% van de activiteiten.

 Regioactiviteiten

Aantal regio’s per provincie Aantal activiteiten per provincie

De betrokkenheid van de deelnemers werd bij 70% van de 
leden en niet-leden geregistreerd. De grootste groep - 66% 
van de aanwezigen - blijft de persoonlijk betrokkenen. Eén 
vierde van de deelnemers zijn mensen met autisme.
Het merendeel van de deelnemers is op de hoogte van 
onze activiteiten via onze eigen communicatiekanalen: 
Facebook, VVA Magazine en website. 
De regioactiviteiten worden door de initiatief- nemers  
(regioverantwoordelijke) globaal als zeer goed beoordeeld. 

10            9             8              7              6              5             4              3              2              1



Aantal activiteiten per doelpubliek

Aantal activiteiten per type Aantal activiteiten per sector

 Jouw vraag? Ons aanbod!
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Bondgenotenwerking

Op initiatief van derden, kan er zowel inhoudelijke als praktische ondersteuning van VVA voor bepaalde activiteiten gevraagd 
worden. 

Deze activiteiten kunnen verschillende vormen aannemen, o.a. een  
getuigenis, een inleefmoment, een vormingstraject, een informatie- 
bijeenkomst rond een specifiek onderwerp ingeleid door een persoon met  
autisme of persoonlijk betrokkene. Deze activiteiten worden zowel voor ouders,  
beroepskrachten, studenten of anderen georganiseerd maar hierbij wordt steeds 
het perspectief van de ouder of persoon met autisme benadrukt. De klemtoon 
ligt bij deze activiteiten op het wederzijds uitwisselen van ervaringen. Deze  
activiteiten zijn geen vormingsmomenten voor beroepskrachten of studenten. 
Er werden in 2019 98 initiatieven ondersteund door VVA met in totaal  
3.189 (verwachte) deelnemers.

Aantal activiteiten per provincie

Aangezien we ervaringsgerichte sensibilisering 
voorop stellen bij het ingaan op vragen van  
externe organisatoren, wordt meestal ge-
kozen om een inleefmoment (71%) of een ge-
tuigenis (14%) aan te bieden. Daarnaast vragen 
initiatiefnemers af en toe (5%) infoavonden 
aan (wat is autisme?). Er werden op vraag 
van gespecialiseerde dienstverlenende or-
ganisaties 2 basiscursussen ‘omgaan met  
autisme’ bestaande uit 7 sessies georganiseerd 
voor ouders.
Wanneer ‘Jouw vraag? Ons aanbod!’  
activiteiten uitsluitend georganiseerd worden 
voor beroepskrachten dan is acht op de tien 
onder de vorm van een inleefmoment. 

De aanvragen voor de ‘Jouw vraag? Ons aan-
bod!’ activiteiten komen uit diverse organisaties 
die wij categoriseren in drie sectoren. Uit het 
onderwijs komt 45% uit het buitengewoon en 
55% uit het regulier onderwijs. Deze aanvragen 
betreffen zowel scholen uit het basisonder- 
wijs (56%), secundair onderwijs (31%) als uit het 
hoger en volwassenenonderwijs (13%).
Onder gespecialiseerde dienstverlenende or-
ganisaties vallen diensten wiens werking een 
diagnose (al dan niet autisme) bij de gebrui-
ker vereist, bv. revalidatiecentra, MFC, KVG, 
maatwerksector ... 
Onder reguliere dienstverlenende organisaties 
plaatsen we o.a. politie, OCMW, reisorganisatie, 
kinderopvang, huis van het kind ...
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Regioactiviteiten

Tijdens onze regioactiviteiten activeren we sprekers met een diverse betrokkenheid ten aanzien van autisme. Het thema en 
het activiteitstype bepaalt welke betrokkenheid we laten primeren per activiteit.
41% van al onze sprekers in 2019 vertrekt van een persoonlijke betrokkenheid, 48% is een persoon met autisme en 11% 
heeft louter een professionele betrokkenheid.

Jouw vraag? Ons aanbod!

In onze werking dragen we ervaringsdeskundigheid als uitgangspunt voor het inhoudelijk invullen van onze activiteiten 
hoog in het vaandel. We zijn absoluut overtuigd van de kracht van het delen van ervaring. Het werkt empowerend, werkt 
(h)erkenning in de hand en maakt het mogelijk om van elkaar te leren. We trachten dit nog extra te benadrukken door veel 
persoonlijk betrokkenen en personen met autisme in te schakelen in onze werking als sprekers, gesprek- en cursusbege-
leiders. 

Tijdens onze ‘Jouw vraag? Ons aanbod!’ activiteiten schakelen we uitsluitend persoonlijk betrokkenen en personen met 
autisme in. Het thema en het activiteitstype bepaalt welke betrokkenheid we laten primeren per activiteit.
44% van al onze sprekers in 2019 vertrekt van een persoonlijke betrokkenheid en 56% is een persoon met autisme.

 Betrokkenheid sprekers



 Inleefsessie Autisme
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Tijdens de inleefsessie autisme - gefaciliteerd door een 
duo ervaringsdeskundigen - kan men zelf aan de hand van 
concrete opdrachten ervaren hoe mensen met autisme 
de wereld beleven. Deze ervaring wordt gekaderd en aan-
gevuld met echte verhalen van mensen met autisme en 
persoonlijk betrokkenen. We sluiten af met het meegeven 
van een aantal tips en tricks zodat de inleef direct voor een 
impact kan zorgen. Kortom, een aanrader voor iedereen 
die in onze samenleving ruimte wil geven aan mensen met 
autisme.
De inleefsessies autisme worden georganiseerd mede 
dankzij de steun van de Vlaamse Overheid, Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Aantal sessies Aantal deelnemers Doelpubliek Sector

115 4.523
In 2019 organiseerden we 115 inleefsessies in 
onze verschillende werkingsaspecten: regio- 
activiteiten, overkoepelende activiteiten, sessies in het 
vormingstraject van persoonlijk betrokkenen en ‘jouw 
vraag ons aanbod’ activiteiten 

We dompelden 4.523 mensen onder in het denken en 
voelen van mensen met autisme. In de grafiek kan je 
het gemiddeld aantal deelnemers per inleefsessie zien. 

De meeste inleefsessies staan open voor alle  
geïnteresseerden. Wordt onze inleefsessie door een 
externe organisatie aangevraagd dan bepalen zij het 
doelpubliek van de inleefsessie. 

37% van de inleefsessies organiseerden we in eigen 
werking los van externe organisaties en voor iedereen 
toegankelijk. 
63% werd in andere organisaties georganiseerd. In 
de grafiek zie je de verdeling over de verschillende  
sectoren: 

 ǈ Eén derde in het onderwijs: regulier / buitengewoon,  
basis / secundair / hoger en volwassenenonderwijs

 ǈ 36% in gespecialiseerde dienstverlenende organisaties, 
bv. revalidatiecentra, DOP, MFC, maatwerksector ... 

 ǈ 31% in reguliere dienstverlenende organisaties,  
bv. gemeentes, Tele-onthaal, Departement WVG, rij-
scholen, Huis van het Kind... 

Kernervaring

 Hoe voelt het om autisme te hebben?

 Ervaringsgericht

 Realistische en toegepaste voorbeelden van  
     verschillende ervaringsdeskundigen

 Echte verhalen van mensen met autisme

 Verhelderende duiding met ruimte voor interactie

 Unieke kans om dichter te komen bij de andere      
     denkstijl van mensen met autisme

Het was een echte onderdompeling in de beleving van 
iemand met autisme. Dit leverde voor mij verrassende, 
soms ongemakkelijke, maar vooral heel erg leerzame 
momenten op. De authentieke, herkenbare getuigenissen 
maakten het tot een afwisselend geheel. Ik raad het  
anderen zeker aan om een sessie te gaan volgen.” 
Jarymke Maljaars - onderzoekster AWA

Marc Peeters is de grondlegger  
van de inleefsessie autisme.

Het gevoel dat deel-
nemers hun ervaring zullen 
gebruiken om mensen met 
autisme beter te begrijpen en 
te helpen, dat doet de hoop 
leven dat er ook een plaats 
kan zijn voor mensen met  
autisme in onze samenleving. 



 Vorming

 PAS(S)-activiteiten

 Gezinsweekend

Er werden in 2019 
11 basiscursussen ‘omgaan 

met autisme’ en 1 basiscursus  
‘autisme verhelderd’ in eigen aanbod  

georganiseerd. Daarnaast ondersteun-
de VVA 2 basiscursussen van een externe  

initiatiefnemer binnen het werkingsaspect ‘Jouw 
Vraag? Ons Aanbod!’. 
Er volgden in totaal 181 deelnemers een VVA  
basiscursus.  
Onze cursus wordt door de deelnemers als 

zeer goed tot goed geëvalueerd. Tijdens de 
cursus gaan we bovendien onmiddellijk 

aan de slag met de rechtstreekse  
informele feedback.

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019 1716

Onze vorming ‘omgaan met autisme’ richt zich op  
persoonlijk betrokkenen. Na de diagnose duiken geregeld 
vragen op over bepaalde situaties en/of gedrag waarmee 
men geen raad weet. Tijdens de cursus gaan bondgenoten 
samen aan de slag: overleggen, ervaringen uitwisselen, 
oplossingen vinden voor vragen waar men anders alleen 
mee blijft zitten. Door de integratie van het inleefmoment 
voor het sociaal netwerk, is de vorming een ervaring die 
men kan delen met het breder sociaal netwerk van het  
gezin.
Onze vorming ‘autisme verhelderd’ richt zich op  
volwassenen met (een vermoeden van) autisme. Tijdens de 
cursus gaan bondgenoten samen aan de slag en krijgen ze 
meer inzicht in het denken en doen van mensen met en 
zonder autisme. 

Tijdens het gezinsweekend ontmoeten ouders, mensen met autisme en familieleden elkaar onbekommerd omdat ze hun 
kinderen met autisme een weekend kunnen toevertrouwen aan bekwame vrijwilligers. Het gezinsweekend vindt jaarlijks 
plaats in vakantiecentrum Reigersnest in Sint-Idesbald aan zee in de maand april. 
We zoeken telkens de nodige vrijwillige begeleiders om zowel kinderen als ouders een rustgevend weekend te  
bezorgen. Via deze ontspanningsactiviteit bereikt VVA een ander doelpubliek dan in andere werkingsaspecten. 
In de afgelopen editie namen 33 gezinnen deel.

Ik ga al vier jaar enthousiast mee op VVA weekend. Ik vind 
zelf het weekend geweldig, Ik heb verschillende begeleiders 
gehad en vond ze allemaal super tof. 
Ik kon zelf met leuke ideetjes komen, maar mijn begeleider had 
zelf ook altijd leuke activiteiten. Ik nam elk jaar mijn waveboard 
mee en leerde mijn begeleider waveboarden in de kelder. Vaak 
waren daar ook kinderen verstoppertje aan het spelen en 
deden wij mee. We kunnen altijd zelf activiteiten kiezen maar 
ik vind verstoppertje in de kelder altijd geweldig. We maken 
voor we beginnen regels en bepalen samen op welk domein er 
verstopt mag worden en op welke plekjes er niet mag verstopt 
worden.
Ik vond het geweldig nieuwe mensen te leren kennen, en te 
zien hoe sommige mensen met autisme hun dagen van A tot Z 
gepland moesten worden.
Nienke, een veertienjarig meisje met autisme

VVA Gezinsweekend 2019

Bondgenotenwerking

PAS(S)-groep is een zelfhulpgroep voor en door volwassenen met AS(S) en organiseert meetings waarop zij 
elkaar kunnen ontmoeten. Ook wie vermoedt autisme te hebben, is welkom. PAS(S) is pluralistisch.   
Ook in 2019 ondersteunde VVA de werking van de PAS(S)-groepen door hun adressenbestand te beheren, 
de verzending van hun uitnodigingen te verzorgen en door de verantwoordelijken van de verschillende 
PAS(S)-groepen - op vraag - inhoudelijk te adviseren.  
24 groepen organiseerden in 2019 samen 224 activiteiten. Hierop werden telken 2.276 mensen  
uitgenodigd.

              

Niet meer twijfe-

len om deel te nemen 

aan het weekend, deze 

onvergetelijke ervaring 

geeft meer energie dan 

een vijfsterrenvakantie!

Saskia Schollaert 



106 bezoeken

betrokkenheid beller  

Autismetelefoon  

797 gesprekken
8 vrijwilligers realiseerden samen 1.124u permanen-
tie. 248u (22%) hiervan werd ingevuld door personen 
met autisme.
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Tijdens de zoektocht van mensen met autisme, ouders, partners... naar diagnose, hulpverlening, leven met autisme... kan 
een luisterend oor een ware weldaad zijn. Al te vaak wordt onderschat hoeveel kracht uitgaat van ‘zich verbonden voelen’ 
met mensen die begrijpen wat je meemaakt. VVA is initiatiefnemer en facilitator om deze gesprekken mogelijk te maken.  
Zo kan men terecht aan de autismetelefoon. Deze wordt bemand door persoonlijk betrokkenen (ouders, partners en  
personen met autisme) die luisteren naar het verhaal van de beller en meedenken over vragen en bezorgdheden.
Wanneer een gesprek in levende lijve met een persoonlijk betrokkene meer is aangewezen, dan is men welkom in het  
Infohuis Autisme. Hier ontmoeten mensen met autisme, ouders, partners, familieleden... elkaar. Ze kunnen hun hart eens 
luchten; al hun onzekerheden, twijfels en angsten aan elkaar toevertrouwen; hun ervaringen delen zonder beoordeeld te 
worden en meteen overstelpt te worden met goed bedoelde maar onbruikbare raad. 
Ook via mail kan men bij VVA terecht. 

soort gesprek 

Autismetelefoon  
betrokkenheid verzender 

VVA mailbox 

3.448 mailsDe Autismetelefoon is een heel laagdrempelig initiatief. 
Mensen met vragen over autisme of voor VVA kunnen 
tijdens de permanentie bij de vrijwilligers terecht. In 
bovenstaande grafiek wordt de onderverdeling van 
het soort gesprekken weergegeven.

De categorie persoonlijk betrokkenen bij mails 
groepeert de categorieën moeder, vader, partner en 
familielid (grootouders, broer/zus, kind van een ouder 
met autisme ...).

betrokkenheid bezoeker 

Infohuis Autisme 

In 2019 deed het Infohuis Autisme 23 keer de deuren 
open: 8 keer in Gent, 7 keer in Antwerpen en 7 keer 
in Hasselt en 1 pop-up. We ontvingen in totaal 106 
bezoekers: 59 in Gent, 23 in Antwerpen en 24 in Has-
selt. 36 vrijwilligers realiseerden samen 345u perma-
nentie.

Rebecca Coppens, vrijwilliger  
Autismetelefoon, Infohuis Autisme 

en regioverantwoordelijke

Toen ik ongeveer 5 jaar geleden begon met de Autismetelefoon was ik eigenlijk heel ver-
legen en dacht dat het mij niet ging lukken, maar ik wou dit zo graag. Ik wou iets betekenen  
voor anderen en toen ik VVA ontdekte dacht ik: “Waarom niet met mijn levenservaringen?”. 
Mensen hebben nood aan een luisterend oor, iemand die hen begrijpt en eventueel tips geeft. 
Soms zijn het de kleine dingen die het hem doen, die ervoor zorgen dat er vanuit een ander 
perspectief gekeken kan worden en opnieuw energie geven om weer verder te gaan. Ik put 
ook kracht uit de positieve feedback en de dankbaarheid die ik terugkrijg. Dikwijls hoor ik van 
mensen dat ze het super vinden dat wij Autismetelefoon doen. Terwijl ik juist hen zo dankbaar 
ben dat ze hun verhaal met mij willen delen, want nog steeds leer ik nieuwe dingen bij. In mijn 
gezin speelde ik altijd al een belangrijke rol, maar nu dankzij dit allemaal heb ik het gevoel dat 
ik ook daarbuiten een belangrijke rol speel. Een tussenschakel in een o zo belangrijk thema autisme. 
We doen met meerdere vrijwilligers de Autismetelefoon. Dankzij de intervisies leren wij elkaar kennen. Als mensen vragen 
hebben waarover ik minder ervaring heb, dan stuur ik ze door naar een andere vrijwilliger die meer ervaring heeft met het 
thema. We bieden elkaar als vrijwilligers ook een luisterend oor en geven elkaar tips. 
De vele gesprekken aan de Autismetelefoon geven mij zo een meerwaarde dat ik het niet meer zou kunnen missen.

Luisterend oor



 Autismetelefoon  Infohuis Autisme
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Kenmerken van persoon waarover gesprek gaat

Gespreksthema Gespreksthema

Kenmerken van persoon waarover gesprek gaat

Diagnose LeeftijdGeslacht Diagnose LeeftijdGeslacht



1.124 30.320
in 2018
11.500

130.648 20.222
  

 Infopakket  Flyers  Direct mailing  Kalender
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Sensibilisering

Het infopakket is er voor al wie op zoek is naar  
basisinformatie over autisme en onze werking. In ons 
infopakket vindt men informatie over VVA-lidmaatschap, 
VVA flyer, een exemplaar van het laatste VVA Magazine, 
een literatuurbrochure, VVA-flyers over werk en onderwijs, 
mythes en feiten omtrent autisme en een aantal communi-
catie tips, begriptips ...
Een infopakket wordt slechts één keer en enkel naar persoon-
lijk betrokkenen verzonden. Via onze nieuwe website  kan een  
digitaal infopakket door iedereen worden aangevraagd.

VVA verspreidt twee maal per jaar een pakket met  
flyers naar de regioverantwoordelijken om de  
activiteiten lokaal bekend te maken.

Onze VVA flyer kreeg een nieuw 
design. In 2019 werden meer dan 
20.000 VVA flyers en flyers met be-
griptips verspreid naar organisaties, 
voorzieningen, auticoaches en scho-
len. Zo brachten we onze werking 
onder de aandacht en inspireerden 
we hen om begrip te tonen voor 
mensen met autisme en hun 
omgeving. Hoe beter we met 

elkaar omgaan, hoe dichter we komen bij een 
autismevriendelijke samenleving.

Een 10-tal keer per jaar informeert VVA haar sym-
pathisanten over de noden van mensen met autisme 
en onze werking, in de hoop dat zij ons financieel  
zullen blijven steunen.

Jaarlijks verzendt VVA een kalender. Dit jaar werden alle  
foto’s genomen door mensen met autisme. 9.208 mensen 
ontvingen de kalender voor de eerste keer. 

De onzichtbaarheid van autisme blijft een centraal gegeven. Hierdoor blijft het noodzakelijk om verschillende groepen in 
de samenleving en op verschillende niveaus te sensibiliseren. Naast de beschreven sensibiliserende kracht van de bondge-
notenwerking, onderneemt VVA ook specifieke sensibiliserende acties.

Detail kalender © Nathalie Caekaert



Op Wereld Autisme Dag 
stonden we met de  
prikkelcaravan onder de  
imposante toren van de VRT. 
Het was berekoud die dag, 
maar de reacties van veel 
VRT-medewerkers en de  
belangstelling van Radio 1,  
Radio 2 en Het Journaal  
waren meer dan hart- 
verwarmend. De ervaringen 
binnen in de caravan waren 
duidelijk een goede aanleiding 
voor veel vragen achteraf  
onder die hoge VRT-mast.
Els Van Beneden

Verspreid mee het begripvirus 
voor mensen met autisme

Toon ook 
#begripvoorautisme zo 
zorgen we samen voor een 
autismevriendelijke wereld
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Mensen zelf laten beleven hoe mensen met autime de wereld er-
varen is bij uitstek een methodiek die het begrip voor mensen 

met autisme en hun omgeving vergroot. Vertrekkend vanuit de 
jarenlange succesvolle ervaring met de inleefsessies autisme,  
ontwierpen we een prikkelcaravan en hiermee gingen we 
op toer. Gedurende 1 week, werd elke dag in één van de vijf 
Vlaamse provincies actie gevoerd, telkens in twee steden 
op een drukke publieke plaats: Kortrijk, Oostende, Brussel 
(VRT), Leuven, Gent, Sint-Niklaas, Antwerpen, Geel, Hasselt 

en Genk. Met als doel om zoveel als mogelijk mensen in en-
kele minuten te prikkelen om begrip te tonen voor mensen 

met autisme en hun omgeving. Zo werden een 700-tal mensen  
ondergedompeld in het denken en voelen’ van mensen met autisme. 

Na hun prikkelende ervaring gingen bezoekers in gesprek met de  
ervaringsdeskundige vrijwilligers die de caravan vergezelden. Dit  
initiatief kon op heel wat persbelangstelling rekenen. 
Ondertussen werden onze spots van 2018 hernomen op radio en TV.

Vergroot mee het begrip voor mensen met autisme en hun netwerk 
Elk jaar, naar aanleiding van Wereld Autisme Dag, brengt VVA autisme extra onder de aandacht.  

In 2019 hernamen we het thema van vorig jaar ‘begrip’: we prikkelen de samenleving om meer begrip voor 

autisme te tonen. Want ‘met wat begrip voor mensen met autisme en hun omgeving zijn we allemaal gebaat.’

Prikkelcaravan

Begriptips

Campagne
#begripvoorautisme  
we zorgen samen voor een 
autismevriendelijke wereld

We verspreidden concrete, eenvoudige tips waarmee iedereen onmid-
dellijk aan de slag kan. Zo voelen mensen met autisme zich begrepen, 
en de communicatie vergemakkelijkt voor iedereen.



autism
BlueRun

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019 2726

De vierde editie van de BlueRun 4autism, het uniek 
wandel- en loopevent volledig gedragen door mensen 
met autisme en persoonlijk betrokkenen, was  
opnieuw een succes!
In de Blaarmeersen te Gent was een parcours rond 
de vijver uitgetekend van 2,7 km. Iedereen liep of  
wandelde op eigen tempo zoveel rondjes als men wou. 
Elke passage over het registratiepunt zorgde voor een 
extra rondje voor autisme. Deelnemers konden door-
lopend starten en stoppen tussen 14u en 17u.
Om 14u30 toonden een aantal bekende Vlamingen 
hun verbondenheid en liepen samen rondjes voor au-
tisme. Jef De Smedt, Margot Hallemans, Nic Balthazar, 
Jasper Steverlinck en Bert Libeert van Goose waren 
van de partij. 
Vele mensen brachten een gezellige namiddag door 
in ons startdorp. We verwelkomden 387 lopers en  
wandelaars met een  voor autisme. Samen liepen en 
wandelden we in totaal 1.890 km voor autisme! 
Dankjewel voor deze steun!

Het geeft me een super 
goed gevoel om samen te 
sporten, elk jaar geniet ik 
van de leuke sfeer. Ik raad 
iedereen aan om deel te  
nemen. Het is zalig om uw 
hart te laten kloppen voor  
autisme. 
Jef De Smedt, voorzitter Hartteam

in handen van mensen met autisme

en persoonlijk betrokkenen

Uniek wandel- en loopevent



In maart 2019 werd de Atlas gelanceerd. Op het einde 
van het jaar waren er 926 registraties voor de tool.  
Met de Atlas kunnen volwassenen hun autisme in kaart 
brengen, zonder algemeenheden maar heel concreet 
en individueel. De tool bestaat uit 4 grote domeinen 
die in verschillende thema’s onderverdeeld zijn: 

 ǈ Informatieverwerking
 ǈ Emotioneel welbevinden
 ǈ Communicatie en sociale relaties
 ǈ Mijn leven en mijn ambities

Er werd gestart met de ontwikkeling van een app voor 
personen met autisme. Met de app kan je concrete  
situaties uit het dagelijkse leven in kaart brengen en 
zicht krijgen op:
wat stresserend is en energie kost
• wat energie geeft
De app zal in het voorjaar van 2020 gelanceerd 
worden. 

Er werd gestart met de ontwikkeling van een app voor 
personen met autisme. 
Met de app kan je concrete situaties uit het dagelijkse 
leven in kaart brengen en zicht krijgen op:

 ǈ wat energie geeft
 ǈ wat stresserend is en energie kost

De app zal in 2020 gelanceerd worden. 

 Bekendmaking

In 2019 werden 13 infosessies in Vlaanderen gegeven. 
De grote meerderheid van de deelnemers waren 
beroepskrachten.
Om beroepskrachten kennis te laten maken met wat 
Participate-autisme.be te bieden heeft voor volwas-
senen met autisme, werden 3 events in Vlaanderen 
georganiseerd. We bereikten in totaal 270 deelnemers 
vanuit diverse organisaties. 
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Participate-autisme.be wil een referentie zijn voor iedereen die op zoek is naar duidelijke en betrouwbare informatie over 
autisme. Sinds 2019 is Vlaamse Vereniging Autisme verantwoordelijk voor de verdere realisatie van dit project. Dit kan 
worden gerealiseerd dankzij de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bereik

In 2019 keken maandelijks in Vlaanderen gemiddeld 
10.400 unieke bezoekers naar 47.800 pagina’s op  
Participate-autisme.be
Er werden ongeveer 2.000 brochures ‘Autisme  
begrijpen’ en ‘Mijn kind helpen’ via VVA en de Referen-
tiecentra Autismespectrumstoornis verdeeld. 
De Facebookpagina van het Participate! project wordt 
door 4.881 mensen gevolgd.

project

De Atlas

De website sensibiliseert, informeert en stelt online hulpmiddelen ter beschikking voor:
 ǈ Ouders van kind(eren) met autisme 
 ǈ Volwassenen met autisme en hun sociaal & professionele netwerk.
 ǈ Iedereen die informatie en vorming over autisme aan ouders, studenten en beroepskrachten verstrekt
 ǈ De samenleving

Met als doel levenskwaliteit van mensen met autisme en hun netwerk te verbeteren.

Zowel de kennis over autisme, de educatieve strategieën en de organisatie van de ondersteuning zijn voortdurend in 
ontwikkeling. Vandaar dat we blijven inzetten om de informatie op de website actueel te houden. Vooral de Praktische Gids, 
boordevol nuttige informatie, wordt naargelang de wijzigingen in het zorglandschap regelmatig aangepast.

Door de Atlas te gebruiken, heb ik kunnen zeggen “ik mag dit linken aan mijn autisme”. En ik mag dus ook gewoon 
zeggen “sorry jongens, maar dit is voor mij te moeilijk”. En dat wordt door het gebruik van de Atlas duidelijker. Het is meer 
gestructureerd. Het staat zwart op wit, je ziet het op de computer staan. Het is niet meer dat vage van ‘dit lukt mij niet, of 
hier ben ik niet goed in’. Neen, het is ‘hier loop ik tegenaan omwille van mijn autisme’.

En dan zoek je woorden... En die heb ik toch wel gevonden in de Atlas. Ook al leef je al heel lang met je eigen autisme 
dan is dat toch nog niet zo simpel om te weten waar dat nu in zit. Want je bent gewoon van met je hoofd te leven, en voor 
zover dat je weet is dat normaal.



Online communicatie

Bereik

In 2019 werd autismevlaanderen.be door 73.291 mensen bezocht. Zij bekeken samen 153.331 pagina’s. 
65% komt rechtstreeks terecht op de website, 25% via zoeken, 7% via sociale media en 3% via andere verwijzingen.  

De meest bekeken inhoud

 Leven met autisme

 Ik toon begrip

 Activiteiten

 Werken met autisme

 Inleefsessie autisme

In april 2019 lanceerden we onze nieuwe website  

autismevlaanderen.be. 

Onze website als online ontmoetingsplaats voor: 

 ǈ Verhalen van ervaringsdeskundigen

 ǈ Agenda van onze activiteiten 

 ǈ Nieuws over autisme 

 ǈ Informatie over onze werking

Voor kennis over autisme verwijzen we graag door 

naar participate-autisme.be. 

 autismevlaanderen.be  Sociale media
Elk jaar neemt ons netwerk via Facebook toe. 
Eind 2019 hadden we 12.304 volgers van onze 
VVA Facebook pagina. 
Sociale media spelen een heel belangrijke rol 
om de impact van onze sensibilisering te ver-
groten. Ze vormen onder meer een belangrijk  
onderdeel van onze campagne rond Wereld  
Autisme Dag. Onze begriptips bereikte via deze 
weg 233.037 mensen.  
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Ons ledentijdschrift verschijnt 4 keer per jaar met een oplage van 2.500 exemplaren. Het blad wordt verspreid 
naar onze leden, een selectie van beroepskrachten en voorzieningen en via het infopakket. VVA Magazine is 
een klankbord voor een brede waaier aan ervaringen en informatie over en rond autisme.

Onderstaande thema’s kwamen aan bod:
• VVA Magazine 2019 N°1 – winter: ‘Opgroeien met autisme • vroege diagnose’
• VVA Magazine 2019 N°2 – lente: ‘Verbindende communicatie’
• VVA Magazine 2019 N°3 – zomer: ‘Verder studeren’
• VVA Magazine 2019 N°4 – herfst: ‘Wonen’

VVA Magazine

Herken je dat?  Die samenhorigheid die soms duidelijk voelbaar is wanneer je samen bent met je meest dierbaren. Zo iets 
van, wij verstaan elkaar, zelfs zonder woorden. Een fractie van die klik ervaar ik ook bij ’t lezen van dit magazine. Zo iets van, 
ook al zijn we allen anders en kennen we elkaar niet, we zitten deels in ’t zelfde schuitje. Het zijn dus vooral de getuigenissen die 
mijn voorkeur dragen. 
Katelijne Eeckeloo, moeder van twee tieners met ASS



Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een 
samenwerkingsverband van zes familieorganisaties die 
actief zijn in het domein van de geestelijke gezondheid.
Centrum ZitStil, de Huntingtonliga, Similes, Werkgroep 
Verder, Iktic Tourettevereniging België en Vlaamse 
Vereniging Autisme hebben elkaar gevonden in een 
gemeenschappelijk project: het behartigen van de  
belangen van gezinnen met noden op het vlak van 
geestelijke gezondheid. 
VVA is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. 

Welke impact heeft een inleefsessie autisme eigenlijk 
op de deelnemers? Vanuit deze vraag zijn we in 2019 
in samenwerking met de Academische Werkplaats  
Autisme een wetenschappelijk onderzoeksproject ge-
start naar de inleefsessies. Het onderzoek vindt plaats 
in 2020 via een online bevraging en telefonische in-
terviews bij de deelnemers. Hoe tevreden zijn de 
deelnemers over de inleefsessie? Komen deelnemers 
door een inleefsessie meer te weten over autisme?  
Verandert hun houding ten opzichte van mensen met 
autisme? We zijn benieuwd naar de resultaten van het 
onderzoek.

 

Overheid

VVA is op een constructieve manier aanwezig  
tijdens de overlegcontacten met de overheid. Via een 
aantal overlegstructuren is er contact met het depar-
tement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het kabinet 
Onderwijs en het kabinet Gelijke Kansen. 
De NOOZO beleidsgroep vervulde ook in 2019 haar 
rol als monitor van de voortgang van de geformu-
leerde prioriteiten gesteld in het Vlaams Actieplan  
Autisme.
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Door breder dan enkel als belangenverdediger van personen met autisme en hun omgeving in debat te gaan over de essen-
tie, namelijk een kwaliteitsvol leven bereikbaar voor iedereen, neemt onze organisatie een eigen-zinnige positie in binnen 
het diversiteitsdebat. De selectieve aanwezigheid van onze vereniging op fora en in overlegstructuren heeft in de eerste 
plaats als doel de diversiteit aan noden en sterktes van mensen met autisme steeds weer te gaan verduidelijken, zodat de 
communicatie over mensen met autisme niet vervalt in foutieve veralgemeningen. Vertrekkend vanuit het NOOZO-principe 
(Niets Over Ons Zonder Ons) en onze overtuiging van de kracht van ervaring, betrekken we in dit overleg ook steeds zoveel 
mogelijk mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen. 
Hieronder een bloemlezing uit een aantal ‘structurele’ externe relaties die VVA onderhoudt.

Academici

VVA onderhield ook in 2019 contacten met  
academici van o.a. UGent en KULeuven en  
verschillende Vlaamse Hogescholen. VVA  
engageert zich actief in verscheidene onderzoeks- 
projecten. Dit engagement neemt verschillende  
vormen aan: als lid van de begeleidingscommissie 
optreden, waken over de ethische aspecten van het  
project en de klinische kwaliteitsgarantie van het 
onderzoeksproject, toegang tot de doelgroep van 
personen met autisme via onze werking en commu-
nicatiekanalen en de verdere bekendmaking van de 
projecten en mogelijke valorisaties ervan.

Externe relaties

AWAFamilieplatform Geestelijke 
Gezondheid

Daarnaast zijn er uitvoerige contacten met allerlei maatschappelijke actoren zoals Steden en Gemeenten, Politie, NMBS, 
Fedactio, Senzo... De voornaamste doelstelling om deze contacten aan te gaan is het rechtstreeks verhogen van de 
levenskwaliteit van mensen met autisme en hun omgeving. Door op een constructieve manier samen te werken met deze 
partners zorgt VVA stap voor stap voor een meer autismevriendelijke samenleving op allerlei levensdomeinen. 
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Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) is erkend door de Belgische overheid als vereniging zonder winstoogmerk.
VVA vzw heeft toelating van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken aan personen die op jaarbasis 
een gift van 40 euro of meer aan de organisatie schenken.
VVA vzw is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en onderschrijft ook hun gedragscode. Deze 
vereniging heeft als doel de financiële transparantie te vergroten.

Middelen

In 2019 bedroegen de totale inkomsten 870.096,19 euro. Dit geld is afkomstig van:

 ǈ Giften en acties 
Veruit onze voornaamste bron van inkomsten zijn de giften van 
leden en donateurs. Donateurs die in 2019 40 euro of meer aan 
VVA schonken, ontvangen in maart 2020 een fiscaal attest. VVA 
kon in 2019 blijven rekenen op de steun van diverse verenigingen 
en organisaties. 
In het kader van Music for Life namen heel wat mensen en ook 
enkele bedrijven het initiatief om een actie ten voordele van VVA 
op touw te zetten.

 ǈ Lidgeld 
In 2019 betaalden 2.283 leden een lidmaatschapsbijdrage. Na de 
introductie van het rollend lidmaatschap worden de inkomsten 
verdeeld over beide boekjaren waarin het lidmaatschap loopt (proportioneel volgens het aantal maanden verdeeld 
over beide jaren).

 ǈ Bondgenotenwerking 
Personen betalen -indien ze geen lid zijn van VVA- een kleine bijdrage bij deelname aan activiteiten van de bondge-
notenwerking. Daarnaast biedt VVA ook ondersteuning aan allerlei initiatiefnemers via de werking ‘Jouw vraag? Ons 
aanbod!’.

 ǈ Loonsubsidies 
VVA ontvangt loonsubsidies van de Vlaamse overheid. 

 ǈ Projectsubsidies 
In 2019 werd in het kader van het Vlaams Actieplan Autisme een subsidie toegekend van de Vlaamse Gemeenschap 
(Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) voor het Inleefproject Autisme en de verdere ontwikkeling van de 
website Participate-autisme.be. 

 Waar komen onze inkomsten vandaan?
VVA wordt grotendeels gefinancierd door privé-giften. Wij engageren ons dat elke euro die binnenkomt, zo spaarzaam 
en efficiënt mogelijk gebruikt wordt om wie persoonlijk betrokken is bij autisme te ondersteunen en onze samenleving  
autismevriendelijker te maken. VVA is dankzij de steun van onze leden en sympathisanten onpartijdig en onafhankelijk.

In 2019 bedroegen de totale uitgaven 845.181,77 euro. 

Dit bedrag werd besteed aan:

 ǈ Huisvesting & administratie 
Zoals elke organisatie hebben wij uitgaven voor het voeren van een goede administratie: boekhouding, logistiek, tele-
fonie, internet, intern IT-netwerk, verzendkosten, het inbrengen en updaten van adresgegevens ...

 ǈ Bondgenotenwerking 
In onze bondgenotenwerking geven we persoonlijk betrokkenen de gelegenheid ervaringen uit te wisselen via de 
Autismetelefoon, Infohuis Autisme, regioactiviteiten, vormingen, congres ... 
Het VVA team ondersteunt -zowel inhoudelijk als praktisch- talrijke initiatiefnemers, vergoedt sprekers en betaalt 
zalen en andere infrastructuur.

 ǈ Sensibilisering en communicatie met alle betrokkenen 
Ons tijdschrift informeert onze leden over de werking van onze organisatie en de inhoud van ons werk. Onze web-
site en Facebook pagina zijn twee belangrijke informatiekanalen om onze achterban en alle geïnteresseerden op de 
hoogte te houden van wat leeft binnen VVA en rond autisme. Een 10-tal keer per jaar informeren we onze donateurs 
over de noden, in de hoop dat zij ons financieel zullen blijven steunen. Jaarlijks voert Vlaamse Vereniging Autisme een 
sensibiliserende campagne rond Wereld Autisme Dag die autisme breed onder de aandacht brengt.

 ǈ Autismefonds 
 ǈ Diverse kosten

 Waarvoor wordt het geld gebruikt?
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‘Wat je niet zelf doet, zal niet gebeuren’

Ontdekken dat je niet alleen staat met je ervaring is erg krachtig. Samenkomen, wederzijds begrip ervaren en elkaar steunen, 
is sinds het ontstaan van de vereniging de motor van onze werking. Onze werking wil een platform bieden waardoor  
datgene dat mensen in hun eigen situatie verwezenlijken (of net niet kunnen verwezenlijken) betekenis krijgt voor anderen. 
Deze ervaringsdeskundigheid is een belangrijke invalshoek voor iedereen die bij onze werking betrokken is. Autisme en de 
impact op het (samen)leven met autisme van binnenuit kennen, is een unieke en sterke ervaring die voor nieuwkomers, 
bondgenoten en buitenstaanders verrassende en verrijkende inzichten oplevert en die ervoor zorgt dat mensen hun eigen 
situatie aanpakken.
In onze vereniging ontmoeten en activeren we persoonlijk betrokkenen en mensen met autisme die alle  
leeftijdscategorieën en ondersteuningsnoden vertegenwoordigen. De vele gezichten van autisme vinden zo een  
evenwaardige plek binnen onze vereniging. Deze diversiteit binnen de vereniging zorgt ervoor dat we diversiteit in de meest 
brede zin in onze werking centraal stellen.

Mensen

Er zijn 350 mensen vrijwillig aan de slag binnen onze werking. Vrijwilligers kunnen in onze werking verschillende  
engagementen opnemen, waaronder vrijwilliger Autismetelefoon, vrijwilliger Infohuis Autisme, regioverantwoordelijke,  
getuige, happy hands, vlotte pen, event vrijwilliger ... Onze vrijwilligers zijn steeds persoonlijk betrokkenen of personen 
met autisme. We trachten hen via intervisies en persoonlijke contacten te ondersteunen zodat ze hun engagement blijven 
opnemen en zich thuis voelen bij en gesteund voelen door onze vereniging.

In 2019 lanceerden we onze Start to VVA-events. Tijdens deze events ontdek-
ken kandidaat vrijwilligers hoe ze hun talenten kunnen laten schitteren in 
onze werking. Ontmoetingen met het team en een aantal van onze actieve 
vrijwilligers staan hierbij centraal. Kandidaat vrijwilligers maken met hen ken-
nis en ontdekken hoe zij vorm geven aan hun engagement voor VVA.

Jaarlijks organiseert VVA een vormingstweedaagse voor haar actieve vrijwil-
ligers. Deze wordt aangeboden in weekend- en in weekformule om zo veel 
mogelijk vrijwilligers de kans te geven deel te nemen. De krachtlijnen van 
deze vormingstweedaagse zijn:

 ǈ accent op ervaringsdeskundigheid van de deelnemers
 ǈ kans tot empowerende ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers
 ǈ externe gastsprekers die het thema benaderen in relatie tot autisme of 

net niet
In 2019 was het thema ‘verbindende communicatie’. Er namen 86 vrijwilligers 
aan deel. 

 Vrijwilligers

 Tine Bauwens • Voorzitter

 Frank Deviaene • Secretaris

 Koenraad Polfliet • mandaathouder

 Marc Libeert • mandaathouder

 Luc Matthys • mandaathouder

Alle leden van de Raad van Bestuur zijn persoonlijk be-
trokken bij autisme. Daarnaast hebben de bestuurders 
vaak een nauwe band bij het inhoudelijk reilen en zeilen 
van VVA doordat ze zelf vrijwilliger zijn of waren.
De Raad van Bestuur kwam in 2019 9 keer samen om de 
werking, de externe relaties, de financiële status ... van 
VVA te bespreken en te evalueren.
De Algemene Vergadering (AV) bestaat uit de  
bestuurders en 2 extra leden. De AV stippelt het  
algemene beleid uit en is het hoogste beslissingsorgaan 
en komt minstens één keer per jaar bijeen.

 Team

 Raad van Bestuur

VVA geeft mij de kracht om 
mezelf te zijn en om open te 

bloeien in mijn eigen talenten. 
Van in het begin voelde ik mij 

welkom en merkte ik al gauw dat 
de mensen aanvaard worden 

zoals ze zijn ongeacht of ze 
autisme hebben of niet. Ik voel 
mij hier begrepen en gesteund. 

Ik zou het voor geen goud ter 
wereld meer willen missen.

Rebecca      
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#begripvoorautisme  
we zorgen samen voor een 
autismevriendelijke wereld


