
 

 

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw 

Jaarverslag 2017 

Mezelf zijn… 

 



 



 

  

 

Inhoud 
 

Missie, visie en waarden ........................................................... 5 
Bereik ............................................................................................ 7 

Leden ................................................................................ 7 
Sympathisanten .............................................................. 8 
Deelnemers aan activiteiten ....................................... 9 
Online bereik ................................................................. 9 

Bondgenotenwerking .............................................................. 10 
Activiteiten .................................................................... 10 

Binnenstebuiten ................................................. 10 
Inleefsessies ......................................................... 16 
Vorming ............................................................... 18 
Jouw vraag? Ons aanbod! ................................ 19 
Gezinsweekend .................................................. 23 
PAS(S) activiteiten ............................................. 23 

Autismetelefoon • Infohuis Autisme • mails ......... 24 
Autismetelefoon ................................................ 24 
Infohuis Autisme ................................................ 30 

Sensibilisering ............................................................................ 32 
Eerstelijnscommunicatie ............................................ 32 

Infopakketten ...................................................... 32 
Affiches en flyers................................................ 33 
Direct mailing en kalenders ............................ 33 
Campagne ............................................................ 34 
NEST ..................................................................... 38 
Pers ....................................................................... 42 

Tweedelijnscommunicatie ......................................... 43 
VVA Magazine .................................................... 43 
Externe contacten ............................................. 44 

Website ...................................................................................... 47 
Bezoekers autismevlaanderen.be ............................ 47 
Geregistreerde gebruikers 
autismevlaanderen.be ................................................. 47 
Hoe komt men op de VVA-community? ............... 48 
Meest bekeken inhoud op de VVA-community .. 49 
Facebook ....................................................................... 49 

Mensen & Middelen ................................................................. 50 
Mensen ........................................................................... 50 

Vrijwilligers .......................................................... 50 
Bestuurders ......................................................... 51 
Personeel ............................................................. 52 

Middelen ........................................................................ 52 
Waar komen onze inkomsten vandaan? ...... 52 
Waarvoor wordt het geld gebruikt? ............ 54 

Voorwoord 

Eind 2017 zag het Vlaams Actieplan Autisme het 
licht. Dit plan zet vooral in op een 
autismevriendelijke samenleving en heeft twee 
hoofddoelstellingen voor ogen. Enerzijds de 
participatiekansen voor mensen met autisme 
verhogen, anderzijds de kwaliteit van leven voor 
ouders en andere mensen die personen met 
autisme ondersteunen verbeteren.  
VVA draagt autismevriendelijkheid al jaren hoog 
in het vaandel. Ook in 2017 realiseerden we dit 
op verschillende manieren:  

… door heldere communicatie 
Iedereen kan meehelpen zodat mensen met 
autisme zichzelf kunnen zijn in onze 
samenleving! Vertrekkend van deze 
inclusiegedachte, is een autismevriendelijke 
communicatiestijl een echte meerwaarde voor 
iedereen. Daarom verspreidden we 
verscheidene tips voor een autismevriendelijke 
communicatie naar een aantal belangrijke 
maatschappelijke schakels voor een inclusieve 
samenleving, zoals ons eigen netwerk, de 
Vlaamse bibliotheken en diversiteitsambtenaren. 

… door ontmoetingen met mensen met 
autisme 
VVA kent reeds een lange traditie in het 
faciliteren van ontmoetingen met mensen met 
autisme in haar bondgenotenwerking en 
sensibiliserende acties. Ook op ons 
laagdrempelig en actief evenement, Blue Run 
4autism verbonden we opnieuw mensen met 
elkaar.  

…door het delen van verhalen van mensen 
met autisme 
In onze werking staan de verhalen van mensen 
met autisme en persoonlijk betrokkenen steeds 
centraal. Onze literatuurlijst kreeg een update, 
een nieuw jasje en werd aangevuld met een 
aantal blogs van mensen met autisme.  

… door een stilteplek in de stad te creëren 
VVA was trekker binnen NEST Gent en 
realiseerde vanuit de ervaringen van mensen 
met autisme een stiltekamer voor iedereen.  

 

Tine Bauwens, Voorzitter 
Februari 2018 
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Missie, visie en waarden 

‘Mezelf zijn’ 

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme1, 
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. 

Waarden en overtuigingen 

Volgende waarden en overtuigingen draagt VVA hoog in het 
vaandel: 

 Elke persoon is uniek, waardevol en volwaardig. 
 Verbondenheid tussen mensen leidt tot begrip, respect, 
waardering, betrokkenheid, inzicht en openheid. 
 Samen kunnen we meer verwezenlijken dan alleen. Door 
krachten te bundelen en te delen geven we meer ruimte aan 
autisme.  
 Mensen met autisme en hun omgeving hebben onze 

samenleving veel te bieden.  
 Onze ideale samenleving staat open voor alle facetten van autisme en ervaart diversiteit 

als een meerwaarde. 

Opdat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf zouden 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 specifieke 
contexten: gezin, onderwijs, werk, wonen, vrije tijd … 
én de brede samenleving.  

Het effect dat we met onze werking beogen is 
vergelijkbaar met de kracht van de uitwaaierende 
pluisjes van een blaasbloem, die door de wind worden 
meegevoerd naar nieuwe plaatsen en daar nieuw leven 
doen ontstaan.  
Elke actor is dus vanuit zijn eigen rol belangrijk en het 
samenspel zorgt voor het uiteindelijke doel ‘mezelf zijn’. 

                                              
1 Door de diverse uitingsvormen krijgen de moeilijkheden en kenmerken verschillende diagnostische 
benamingen: autisme, autistische stoornis, syndroom van Asperger, PDD-NOS, atypisch autisme, 
autismespectrumstoornis of andere. In DSM-5 is echter enkel nog sprake van autismespectrumstoornis. 
VVA gebruikt de term autisme als we uitleg geven over de andere informatieverwerking die op alle 
levensdomeinen in alle levensfasen invloed heeft en zich vertaalt in zwakke én sterke kanten. 
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VVA wil mensen in beweging brengen om samen onze missie te realiseren door middel van: 

Bondgenotenwerking 
Met onze bondgenotenwerking willen we wie persoonlijk betrokken is activeren in de eigen 
omgeving en in onze werking. De ervaringskennis van persoonlijke betrokkenen is de motor 
binnen de bondgenotenwerking. Dit resulteert in een empowerende ervaring voor zowel ‘zender’ 
als ‘ontvanger’. Onze actieve vrijwilligers kunnen op verschillende manieren onze missie uitdragen 
via diverse werkingsaspecten: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, binnenstebuitenwerking (regio-, 
thema-, netwerking ...), vorming, community 
website ... Dit wordt gerealiseerd door steeds 
meer te vertrekken van getuigenissen in plaats 
van theoretische kennis. Het faciliteren van 
ervaringsuitwisseling tussen deelnemers aan 
activiteiten stellen we centraal.  

Sensibilisering van verschillende partners 
Via sensibilisering trachten we iedereen 
(overheid, beroepskrachten, de samenleving, 
netwerk van persoonlijk betrokkenen en 
personen met autisme) goed te informeren zodat mensen met autisme en hun omgeving op 
meer begrip kunnen rekenen. 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.  
Om dit alles te realiseren doet ons VVA-team beroep op tal van geëngageerde vrijwilligers, die 
met hun ervaringsdeskundigheid veel betekenen voor tal van bondgenoten. Onze vrijwilligers en 
medewerkers verlenen geen diensten, maar versterken de eigen kracht van mensen om zelf hun 
situatie ten goede te veranderen. De ‘good practices’ die hieruit groeien brengen we onder de 
aandacht van beleidsmakers en maatschappelijke actoren. De realiteit gaat het beleid immers 
doorgaans vooraf: wetten en decreten zijn (eerder) gevolg van veranderingen. 
  

Mezelf zijn 

| onzichtbaar | respect | balanceren | 

| verwachtingen | doseren |begrip | 

| sociaal netwerk | kwaliteit van leven | 

| empowerment | ervaring |diversiteit | 

| eigen-zinnig | passie | 
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Bereik 
 

Leden 
 

Wie persoonlijk betrokken is bij autisme of zelf 
autisme heeft, kan lid worden van VVA. We 
informeren mensen die pas met onze 
vereniging in aanraking komen hierover in ons 
infopakket en op onze website. 
In het najaar van 2014 veranderden we het 
jaarlidmaatschap naar een rollend lidmaatschap. 

Bovendien kan men nu kiezen tussen 2 
lidmaatschapsformules.  

 Het gezinslidmaatschap bedraagt vanaf nu 30 euro. 
 Het steunend lidmaatschap bedraagt 75 euro en combineert de voordelen van het 

gezinslidmaatschap met een fiscaal voordeel. 

Na betaling ontvangen leden een lidkaart. Hun lidmaatschap 
loopt voor 1 jaar. 

 

 

  

Lidmaatschap 
 Leden ontvangen vier nummers van het VVA 

Magazine 
 Aan de meeste VVA-activiteiten kan men 

gratis deelnemen 
 Leden krijgen korting bij vormingen 
 Leden krijgen korting bij een aantal 

uitgeverijen 
 Mensen blijven op de hoogte omtrent autisme 
 VVA ondersteunt wie initiatief wil nemen en 

zelf de handen uit de mouwen wil steken  
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Het ledenaantal van VVA loopt voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant zeer parallel aan de bevolkingscijfers. In de provincie Antwerpen zien we een sterkere 
vertegenwoordiging en in Limburg een zwakkere vertegenwoordiging.  

 

Sympathisanten 
We beschouwen mensen die Vlaamse Vereniging Autisme gunstig gezind zijn en af en toe een 
donatie overmaken aan onze vereniging als sympathisanten3. Deze groep mensen wordt op de 
hoogte gehouden van onze werking via regelmatige briefwisseling. Ze krijgen onder meer 
informatie over de verwezenlijkingen die onze vereniging heeft kunnen bewerkstelligen en wat de 
besteding was van hun donatie. Hun steun is noodzakelijk opdat onze werking zou blijven 
bestaan.  

  

                                              
2 BRON: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking/ Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken. De statistiek geeft het bevolkingscijfer per provincie op 1 januari 2017 

3 Actieve sympathisanten gaven de afgelopen 2 jaar een gift. 
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35.000

2000 2005 2010 2015 2017
sympathisanten 18.933 23.575 31.171 31.837 30.835
actieve sympathisanten 11.601 12.975 12.698 9.274 8.964

Sympathisanten

Bevolking per provincie op 1/1/20172 

Antwerpen 1.833.330 28,33% 

Limburg 866.858 13,39% 

Oost-Vlaanderen 1.494.684 23,09% 

Vlaams-Brabant 1.129.234 17,45% 

West-Vlaanderen 1.185.788 18,32% 
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Deelnemers aan activiteiten 
 

Deelnemers BB BC JVOA Congres Inleef Blue Run PAS(S) 
2010 2.7364 297 2.856 98   1.282 
2015 2.1204 193 2.796 -   2.294 
2016 2.289 189 2.381 328  430 2.557 
2017 1.709 162 2.594 - 2.310 542 2.817 

BB= Binnenstebuitenactiviteiten, BC= Basiscursus, JVOA= Jouw Vraag? Ons Aanbod!, MG&T = Meet, greet & talk, 
Inleef= inleefsessies in diverse werkingsaspecten, PAS(S)= activiteiten van de PAS(S)-groepen. 

Het aantal deelnemers aan binnenstebuitenactiviteiten werd van 157 activiteiten (van 197) 
geregistreerd. Het aantal deelnemers aan ‘Jouw vraag? Ons aanbod!’ is op basis van het aantal 
verwachte deelnemers meegedeeld door de initiatiefnemer vóór dat de activiteit plaats vond. 

Online bereik 
 

 Geregistreerde 
gebruikers 

VVA-Community 

Unieke bezoekers 

 
2010 1.316 35.853 867 
2015 8.636 122.502 5.818 

2016 9.708 117.982 7.193 

2017 10.478 66.275 8.222 
  

                                              
4 Aantal op basis van de evaluatieformulieren ingevuld door de initiatiefnemer. 
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Bondgenotenwerking 

De kracht van geen individuele dienstverlening aan te bieden binnen de VVA-werking, zorgt 
ervoor dat we – vanuit het perspectief van persoonlijk betrokkenen en mensen met autisme – 
eigen-zinnige en diverse antwoorden kunnen geven 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 onmogelijk is – maar mensen te laten 
ervaren dat ze het antwoord of de oplossing zelf in zich dragen. Deze manier van werken zorgt 
voor een empowerend 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 aandacht voor het sociale netwerk doorweven zit in onze 
manier van kijken naar autisme binnen onze werking.  

Activiteiten 
 

 BB BC JVOA Congres Inleef thema PAS(S) 
2010 200 17 90 1  1 133 
2015 177 15 84 0  3 167 
2016 209 15 82 1 60 2 150 
2017 197 13 74 0 68 1 182 

BB= Binnenstebuitenactiviteiten, BC= Basiscursus ‘omgaan met autisme’ en ‘autisme verhelderd’ in eigen en extern 
aanbod, JVOA= Jouw Vraag? Ons Aanbod!, Inleef= inleefsessies in diverse werkingsaspecten, thema= thematische 
groep, PAS(S)= activiteiten van de PAS(S)-groepen 

Binnenstebuiten 

In 2017 ondersteunde VVA in 29 regio’s 197 binnenstebuitenactiviteiten5 met in totaal 1.709 
deelnemers6. Deze 197 activiteiten zijn samen goed voor 492,5 uur.  
 
  Aantal regio’s 

 

                                              
5 Bij de lancering van de website in 2010 werd er voor gekozen om nieuwe benamingen te hanteren voor 
onze werkingsaspecten. De regio-activiteiten werden binnenstebuitenactiviteiten, actieve persoonlijk 
betrokkenen organiseren ‘binnen’ onze vereniging activiteiten voor de ‘buitenwereld’. 
6 Aantal op basis van de evaluatieformulieren ingevuld door de initiatiefnemer. 

Binnenstebuitenactiviteiten 
Deze regionale activiteiten zijn voor, door en 
gericht op persoonlijk betrokkenen. Deze 
activiteiten - georganiseerd door lokale 
initiatiefnemers - kunnen verschillende 
vormen aannemen, o.a. een gespreksavond 
rond een bepaald thema, een 
informatiebijeenkomst rond een specifiek 
onderwerp dat wordt ingeleid door een 
ervaringsdeskundige bondgenoot of een 
beroepskracht. De klemtoon ligt bij deze 
activiteiten op het wederzijds uitwisselen van 
ervaringen. 
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 Aantal regio’s per provincie 
 

    
 

 

Bij 76% van de activiteiten werd het aantal deelnemers bijgehouden. Hierboven vind je een 
opsplitsing van de deelnemers in leden en niet-leden. Tijdens de binnenstebuitenactiviteiten werd 
8,66% van de deelnemers ter plekke lid van VVA. 

De betrokkenheid van de deelnemers werd bij respectievelijk 86% en 77% van de VVA-leden en 
de niet-leden geregistreerd. De grootste groep - 62% van de aanwezigen tijdens de 
binnenstebuitenactiviteiten - blijft de persoonlijk betrokkenen. 23% van de deelnemers zijn 
mensen met autisme. 
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Het merendeel van de binnenstebuitenactiviteiten wordt door één spreker of gespreksbegeleider 
getrokken. 

 

Bij 4 activiteiten (2%) was geen spreker of gespreksbegeleider aanwezig. Bovenstaande grafiek 
gaat over de resterende 193 activiteiten. 

Bij ongeveer één op de zes binnenstebuitenactiviteiten (33 activiteiten) neemt een teamlid de rol 
van spreker of gespreksbegeleider op.  
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Tijdens onze binnenstebuitenactiviteiten activeren we sprekers met een diverse betrokkenheid 
ten aanzien van autisme. Het thema en het activiteitstype bepaalt welke betrokkenheid we laten 
primeren per activiteit. 

19% van onze sprekers vertrekken van een louter professionele betrokkenheid, 49% van een 
persoonlijke betrokkenheid en 32% zijn personen met autisme. 

 

In 80% van de binnenstebuitenactiviteiten ontvangen we een evaluatie van de 
regioverantwoordelijke en/of de deelnemers. 
Afgaand op de evaluatie van de initiatiefnemers (regioverantwoordelijke) worden de 
binnenstebuitenactiviteiten globaal als zeer goed beoordeeld. 
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In de volgende 3 grafieken vind je een beoordeling van de deelnemers aan de 
binnenstebuitenactiviteiten over volgende aspecten: waardering voor de spreker, overeenkomst 
tussen verwachting en inhoud van de activiteit en tijd voor uitwisseling met anderen. Onze 
activiteiten scoren voornamelijk goed tot zeer goed op deze dimensies. 
De scores die deelnemers kunnen geven zijn:  
ZG = zeer goed, G = goed, V = voldoende, Z = zwak, O = onvoldoende 
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Ruim twee derden van de deelnemers is op de hoogte gebracht via onze eigen 
communicatiekanalen: Facebook, VVA Magazine, affiches, flyers en de community website. Voor 
eerst konden deelnemers ook facebook aanduiden. 
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Inleefsessies 

Wat is een inleefsessie? 

Je kan lezen over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is een andere zaak. 

Tijdens de inleefsessie autisme kan men zelf aan de hand van concrete opdrachten ervaren hoe 
mensen met autisme de wereld beleven. 

Via diverse inleefmethodieken dompelen we deelnemers onder in het ‘autistisch denken en 
voelen’. Deze ervaring wordt gekaderd en aangevuld met echte verhalen van mensen met 
autisme. 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 inleefsessie autisme wordt gefaciliteerd door een duo ervaringsdeskundigen. 

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 

Historiek 

De inleef werd 10 jaar geleden ontwikkeld door Marc Peeters, een man met autisme. De inleef 
wordt jaarlijks door meer dan 1.000 deelnemers, waaronder zowel persoonlijk als professioneel 
betrokkenen, bijgewoond. 

Partners in autisme 

VVA ondersteunt ook 
initiatiefnemers die activiteiten voor 
partners met en zonder autisme en 
koppels organiseren. Tijdens deze 
gespreksavonden, info-avonden en 
getuigenissen staat het samenleven 
van partners met en zonder autisme 
centraal. 

In totaal werden 37 avonden 
partners in autisme georganiseerd. 
Er kwamen 288 deelnemers naar 
deze avonden. Deze waren verspreid 
over 5 locaties over heel 
Vlaanderen.  
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In 2015 ontwikkelde VVA met enkele ervaringsdeskundigen een inleefsessie ‘autisme op de 
werkvloer’. Hierin ervaren deelnemers aan de hand van concrete opdrachten hoe mensen met 
autisme de werksituatie beleven. 

Welke rol speelt VVA? 

 VVA faciliteert inleefsessies door het organisatorisch luik op te nemen. Ter plekke vinden we 
het belangrijk dat de aanvrager/gastorganisatie zelf het duo onthaalt en ondersteunt bij de 
inleefsessie. Deze ervaring is een kans tot sensibilisering en daagt organisaties uit 
‘autismevriendelijk(er)’ te zijn. VVA reikt de gastorganisaties hiervoor tips aan. 

 VVA fungeert als go-between en ‘tolk’ tussen enerzijds een aanvrager/gastorganisatie en het 
duo ervaringsdeskundigen (met autisme). 

 Duo’s activeren en ondersteunen in de methodiek van inleefsessies. 
 
Inleef in cijfers 2016 2017 
inleefsessies in ons eigen aanbod 6 9 
VVA-initiatief  6 
inleefsessies in de basiscursus ‘omgaan met autisme’ 11 11 
inleefsessies via externe organisatoren 41 42 
inleefsessies ‘autisme op de werkvloer’ 7 3 
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Vorming 
Er werden in 2017 11 basiscursussen ‘omgaan 
met autisme’ en 1 basiscursus ‘Autisme 
verhelderd’ in eigen aanbod georganiseerd, met 
respectievelijk 162 en 11 deelnemers.  

Daarnaast ondersteunde VVA 1 basiscursus van 
een externe initiatiefnemer binnen het 
werkingsaspect ‘Jouw Vraag? Ons Aanbod!’. 

Deze 13 basiscursussen zijn samen goed voor 
197,5 uur vorming (15u of 17,5/basiscursus). 

De basiscursus werd 7 keer door een freelance 
medewerker begeleid en 6 keer door een VVA 
teamlid.  

In de volgende grafiek vind je een beoordeling 
van de deelnemers aan de basiscursus over 
volgende aspecten: waardering voor de spreker, 
overeenkomst tussen verwachting en inhoud 
van de activiteit en tijd voor uitwisseling met 
anderen. Onze activiteiten scoren voornamelijk 
zeer goed tot goed op deze dimensies. 

Naast deze geformaliseerde manier van 
evalueren hechten we ook veel belang aan de permanente en rechtstreekse informele feedback 
tijdens de sessies.  

 

Vorming 
Na de diagnose duiken geregeld vragen op over 
bepaalde situaties en/of gedrag waarmee je geen 
raad weet. Tijdens de basiscursus ‘omgaan met 
autisme’ kan je overleggen met bondgenoten, 
ervaringen uitwisselen, oplossingen vinden voor 
de vragen waar je anders alleen mee blijft zitten. 
Na een inleiding over autistisch denken en de 
gevolgen daarvan op de ontwikkeling van iemand 
met autisme en zijn/haar omgeving (ouders, 
broers en zussen, partner, familie, 
beroepskrachten ...) gaat de groep aan de slag. 
Vertrekkend van de concrete vragen van elke 
deelnemer worden mogelijke oorzaken van 
bepaald gedrag en moeilijke situaties besproken 
en naar antwoorden gezocht. 
Sinds 2011 werd het inleefmoment voor het 
sociaal netwerk van de deelnemers structureel in 
de basiscursus geïntegreerd. Hierdoor is de 
basiscursus niet alleen een moment van 
ervaringsuitwisseling tussen persoonlijk 
betrokkenen maar ook een ervaring die men kan 
delen met het breder sociaal netwerk van het 
gezin. 
Elke cursus wordt begeleid door een duo: een 
autismedeskundige en een ervaringsdeskundige. 
Een cursus spreidt zich over verschillende dagen. 
Omwille van het praktisch karakter van de cursus 
is het aantal deelnemers beperkt. 
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Jouw vraag? Ons aanbod! 

Er werden in 2017 74 initiatieven ondersteund 
door VVA met in totaal 2.594 (verwachte) 
deelnemers.  

Deze 74 activiteiten zijn samen goed voor 188 
uur. 

 

 

 

 

 

 

Aantal deelnemers Totaal (verwachte)  Minimaal  Maximaal  Modus 
2010 2.856 10 120 16 
2015 2.796 8 80 40 
2016 2.433 5 80 20 
2017 2.594 5 100 15 

 

 

Jouw vraag? Ons aanbod! 
Voor deze activiteiten, waarbij het initiatief 
genomen wordt door derden, wordt zowel 
inhoudelijke als praktische ondersteuning van VVA 
gevraagd. Deze activiteiten kunnen verschillende 
vormen aannemen, o.a. een getuigenis, een 
inleefmoment, een basiscursus, een 
informatiebijeenkomst rond een specifiek 
onderwerp dat wordt 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.  
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De aanvragen voor de Jouw vraag? Ons aanbod! activiteiten komen uit diverse organisaties die wij 
categoriseren in drie sectoren. Meer dan de helft van de aanvragen kwamen uit het regulier (58%) 
en buitengewoon onderwijs (38%). Deze aanvragen betreffen zowel scholen uit het basisonderwijs 
(15%) secundair (59%) onderwijs als uit het hoger en volwassenenonderwijs (26%). 

Onder gespecialiseerde dienstverlenende organisaties vallen diensten wiens werking een 
diagnose (al dan niet autisme) bij de gebruiker vereist, bvb. revalidatiecentra, Multifunctioneel 
Centrum, KVG, maatwerksector … Onder reguliere dienstverlenende organisaties plaatsen we 
o.a. politie, OCMW, reisorganisatie, kinderopvang, huis van het kind … 

 

Aangezien we ervaringsgerichte sensibilisering voorop stellen bij het ingaan op vragen van 
externe organisatoren, wordt meestal gekozen om een inleefmoment (57%) of een getuigenis 
(24%) aan te bieden. Daarnaast verwacht de initiatiefnemer af en toe een meer themagerichte 
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inhoud: 7% thema-activiteiten (omgaan met kritiek op je kind, autisme en emoties, stress bij 
personen met autisme, visualiseren in dagelijkse situaties, partners in autisme, autisme in het 
gezin,…) en 4% infoavonden (wat is autisme?). Er werden op vraag van een gespecialiseerde 
dienstverlenende organisatie (revalidatiecentra) 1 basiscursus ‘omgaan met autisme’ bestaande 
uit 7 sessies georganiseerd voor ouders. 

 

Wanneer ‘Jouw vraag? Ons aanbod!’ activiteiten uitsluitend georganiseerd worden voor 
beroepskrachten dan is negen op de tien onder de vorm van een inleefmoment (92%). Tijdens 
deze inleefmomenten trachten een persoon met autisme en een persoonlijk betrokkene door 
middel van enkele inleefmethodieken de deelnemers zo dicht mogelijk bij het ‘autistisch’ voelen 
te brengen.  

In onze werking dragen we ervaringsdeskundigheid als uitgangspunt voor het inhoudelijk invullen 
van onze activiteiten hoog in het vaandel. We trachten dit nog extra te benadrukken door veel 
persoonlijk betrokkenen en personen met autisme in te schakelen in onze werking als sprekers, 
gesprekbegeleiders en cursusbegeleiders. In volgende grafiek zie je dat we dit ook doortrekken 
naar het werkingsaspect ‘Jouw vraag? Ons aanbod!’.  
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Onderstaande grafiek geeft een zicht op de proportie van activiteiten binnen het werkingsaspect 
‘Jouw vraag? Ons aanbod!’ dat wordt opgenomen door personeel. Deze beslissing wordt meestal 
genomen wanneer bijvoorbeeld netwerking, rekrutering ... ook belangrijke gevolgen kunnen zijn 
van de activiteiten.  

 

Deze 74 ‘Jouw vraag? Ons aanbod!’ activiteiten zijn in totaal samen goed voor 317 
begeleidingsuren.  
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Gezinsweekend 
Tijdens het 
gezinsweekend van 
Vlaamse Vereniging 
Autisme kunnen 
ouders, mensen met 
autisme en familieleden 
elkaar onbekommerd 
ontmoeten 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.  
Autonoom zoekt 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 voorbije editie namen 30 gezinnen deel.  

PAS(S) activiteiten 
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) 
wil bruggen bouwen tussen mensen met en zonder autisme. Organisaties en personen die op 
een verantwoorde manier met autisme bezig zijn, kunnen een beroep doen op PAS(S) leden voor 
inspraak, overleg, getuigenissen … PAS(S) is pluralistisch en wordt ondersteund door VVA. 

PAS(S) Aantal PAS(S)-groepen aantal activiteiten Aantal  uren PAS(S)7 

2005 4 47 148u 368 

2010 9 133 374u15 1.282 

2015 14 167 538u45 2.294 

2017 168 182 596 2.817 

Ook in 2017 ondersteunde VVA de werking van de PAS(S)-groepen in Vlaanderen door hun 
adressenbestand te beheren, de verzending van hun uitnodigingen te verzorgen en door de 
verantwoordelijken van de verschillende PAS(S)-groepen inhoudelijk te adviseren wanneer ze 
daarom vroegen.  

                                              
7 aantal mensen met autisme die de uitnodigingen van de PAS(S)-groepen ontvangt 
8 PAS(S) Antwerpen, PAS(S) ACTIEF Antwerpen, PAS(S) Brugge, PAS(S) ACTIEF Brugge, PAS(S) Brussel-
Zellik, PAS(S) Geel, PAS(S) ACTIEF Gent, PAS(S) Hasselt, PAS(S) Kapellen, PAS(S) Ladies, PAS(S) Leuven, 
PAS(S) Mechelen, PAS(S) Mortsel, PAS(S) Roeselare, PAS(S) Waasland, PAS(S) Wandeling. 
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Autismetelefoon • Infohuis Autisme • mails 
 

Autismetelefoon 

Beschikbaarheid 

10 vrijwilligers - waarvan 1 nieuwe vrijwilliger - 
realiseerden samen 1.220u permanentie. 
521,5u (42,75%) hiervan werden ingevuld door 
personen met autisme (2016: 44,33%, 2015: 
44,15%).  
 

 

 

 

 

  
aantal uren 

permanentie  
gesprekstijd % gesprekstijd in relatie tot 

aantal uren permanentie 
gemiddelde gespreksduur 

2000 - 231:26:00 - 5:38 
2005 1.019:30:00 317:01:00 31,10% 5:38 

2010 984:30:00 257:02:49 26,11% 5:26 

2015 1.278:30:00 297:38:03 22,95% 8:11 

2016 1.235:00:00 282:42:09 22,89% 8:27 

2017 1.220:00:00 238:18:58 19,53% 12:18 
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Aantal oproepen per maand

Autismetelefoon | Infohuis Autisme | mails 
Bij een vermoeden van of diagnose autisme bij 
zichzelf, een kind, partner, collega ... kan men 
terecht aan de autismetelefoon. Deze wordt 
bemand door persoonlijk betrokkenen (ouders, 
partners en personen met autisme) die luisteren 
naar de beller zijn verhaal en meedenken over 
vragen en bezorgdheden. De autismetelefoon 
wordt bemand door personen met autisme op  
maandag- en zaterdagochtend, woensdag- en 
vrijdagnamiddag.  
Op onze community-site vindt men wanneer de 
autismetelefoon bereikbaar is. 
Wanneer een gesprek in levende lijve meer is 
aangewezen, dan is het ook mogelijk om langs te 
lopen in het Infohuis Autisme. Ook hier kan je 
vrijblijvend langskomen voor een babbel met een 
persoonlijk betrokkene.  
Ook via mail kan men bij VVA terecht. 
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Het percentage oproepen per provincie (vaste telefonie = 56,41%) loopt voor de provincies Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen parallel aan de bevolkingscijfers (zie p. 6). We 
hebben meer oproepen uit de provincie Antwerpen en minder oproepen uit Limburg. 

 

43,59% van de oproepen gebeurt mobiel. 

 
In volgende grafiek zie je van links naar rechts het totaal aantal oproepen aan de autismetelefoon 
(gebaseerd op de gegevens van Proximus), het aantal mails en het aantal geregistreerde 
contacten (gesprekken autismetelefoon, fax, brief, mails). 
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In bovenstaand taartdiagram krijg je een weergave van wie mailt. De categorie persoonlijk 
betrokkenen bij mails wordt bij de autismetelefoon opgesplitst in de categorieën moeder, vader, 
partner en familielid (grootouders, broer/zus, kind van een ouder met autisme …). 

 

Ruim drie vierden van de bellers heeft autisme of is persoonlijk betrokken. 
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Diagnose: 29% <1 jaar, 45% heeft meer dan 1 jaar de diagnose 
Vermoeden: 24% enkel vermoeden, 2% is bezig met onderzoek 

 

In 53% van de gesprekken komt de begaafdheid van de persoon waarvoor men belt expliciet aan 
bod. We zien dat de tendens aanhoudt van de laatste jaren waarin de verhouding van gesprekken 
over mensen met een normale begaafdheid de overhand heeft. 
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Inhoudelijk worden er tijdens de gesprekken uiteenlopende thema’s besproken. In bijna een 
derde van de gesprekken gaat over autisme in het algemeen of de diagnose. Dankzij de 
laagdrempeligheid en de inzet van ervaringsdeskundigen kan de autismetelefoon ook voor 
mensen met een vermoeden van diagnose bij hun kind, partner, zichzelf ... of met een recente 
diagnose een luisterend oor en/of een helpende hand betekenen. 
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In de meeste gesprekken kon de vrijwilliger de beller voldoende op weg helpen. 
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Infohuis Autisme 
Het Infohuis Autisme in Gent (‘VVA’ in Sint-Amandsberg) vierde in 
2017 zijn 10-jarig bestaan. Sinds september 2013 is het Infohuis 
Autisme ook gestart in Antwerpen en in 2017 startte ook het 
Infohuis Autisme Hasselt. 

In 2017 deed het Infohuis Autisme 17 keer de deuren open:  
7 keer in Gent, 7 keer in Antwerpen en 3 keer in Hasselt. Samen 
goed voor 51 contacturen. In Antwerpen verhuisde het Infohuis 
van locatie. De impact hiervan op het aantal bezoekers was 
merkbaar. 
We ontvingen in totaal 141 bezoekers. 29 vrijwilligers realiseerden 
samen 261 permanentie-uren. 15 personen startten dit jaar nieuw 
als vrijwilliger voor het Infohuis Autisme, 1 persoon beëindigde dit 
engagement.  

 

In de grafiek hieronder is de betrokkenheid van de bezoeker te zien.  

 

Uit de registraties door de vrijwilligers over de bezoekers blijkt dat: 10% van de bezoekers uit 
Antwerpen komt, 57,14% uit Oost-Vlaanderen, 8,57% uit West-Vlaanderen en 24,9% uit Limburg. 
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Gespreksonderwerpen  
Autisme algemeen en/of diagnose 34,04% 

Toekomst 14,89% 

Ondersteuning door voorzieningen en diensten 
 

10,63% 

Opvoeding, gedragsproblemen 10,63% 

Reacties van omgeving 
 

7,09% 

Relatie met partner 6,38% 

 

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. 

Tijdens het infohuis Autisme 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. 
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Sensibilisering 
 

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 
hierboven beschreven sensibiliserende kracht van de bondgenotenwerking vind je hieronder de 
specifieke realisaties inzake sensibilisering. 

Door breder dan enkel als belangenverdediger van personen met autisme en hun omgeving in 
debat te gaan over de essentie, 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.  

Eerstelijnscommunicatie 

Infopakketten 
Onderstaande grafiek betreft de infopakketten 
die met de post werden toegestuurd.  
Momenteel hebben we geen zicht op het aantal 
gedownloade infopakketten via de community-
site, we weten echter wel dat deze pagina in 
2017 door 2.950 unieke bezoekers werd 
geraadpleegd. 

  

Infopakket 
Het infopakket is er voor al wie persoonlijk 
betrokken is bij autisme en op zoek is naar 
basisinformatie over autisme en onze werking. 
In ons infopakket vindt men info over VVA-
lidmaatschap, VVA-posters over werk en 
onderwijs, mythes en feiten omtrent autisme en 
een aantal communicatie tips, VVA Flyer, een 
exemplaar van het laatste VVA Magazine, flyers 
van VVA-publicaties …  
Een infopakket wordt slechts één keer 
opgestuurd en kan ook online geraadpleegd of 
gedownload worden. 
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Affiches en flyers 
VVA verspreidt twee maal per jaar affiches en flyers met daarop het aanbod van 
binnenstebuitenactiviteiten en vorming naar een selectie van scholen en voorzieningen met een 
aanbod voor mensen met autisme. Ook de regioverantwoordelijken ontvangen een pakket met 
affiches en flyers om de activiteiten lokaal bekend te maken. 

2001 1.250 

2005 1.600 

2010 7.688 

2013 7.2589 

2014 9.550 

2015 9.440 

2016 9.600 

2017 14.400 

Direct mailing en kalenders 
Een tiental keer per jaar informeert VVA haar sympathisanten over de noden van mensen met 
autisme en onze werking, in de hoop dat zij ons financieel zullen blijven steunen. 

 Mailingcontacten Kalenders totaal Kalenders naar nieuwe sympathisanten 

2000 140.000 57.000 45.000 

2005 170.278 68.164 52.600 

2010 222.997 102.000 86.572 

2015 180.920 36.119 25.049 

2016 200.567 40.308 19.702 

2017 145.040 17.808 10.050 

 

  

                                              
9 Sinds 2011 worden alle activiteiten twee keer per jaar op één poster verspreid in plaats van op aparte 
provinciale posters 
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Campagne 
Wereld Autisme Dag  
In de periode rond Wereld Autisme Dag op 2 april vinden er wereldwijd allerlei evenementen en 
initiatieven plaats die meer begrip en respect creëren voor mensen met autisme en hun directe 
omgeving. Ook VVA zet zich in voor een autismevriendelijke samenleving. We benadrukken hierbij 
de authenticiteit en diversiteit van mensen met autisme en leggen de focus op hun kwaliteiten. 
Een genuanceerde beeldvorming over autisme maakt immers een autismevriendelijke omgeving 
mogelijk.  

Autismevriendelijkheid, participatie en 
betrokkenheid van personen met autisme in 
onze samenleving liggen ons nauw aan het hart. 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een 
heldere communicatie. 
Iedereen kan meehelpen zodat mensen met 
autisme zichzelf kunnen zijn in onze 
samenleving! Vertrekkend van deze 
inclusiegedachte, is een autismevriendelijke 
communicatiestijl een echte meerwaarde voor 
iedereen. Daarom verspreidden we 
verscheidene tips voor een autismevriendelijke 
communicatie.  

 

 

Mensen juist 
informeren over 
autisme is een 
belangrijk aspect 
bij het 

sensibiliseren. Vandaar dat onze literatuurlijst geactualiseerd werd, in 
een gebruiksvriendelijke brochure werd vormgegeven en veelvuldig 
werd verspreid.  

Bereik externe Doelgroepen Communicatie  
Gezien de context van 2017 (geen gratis mediaruimte via VAR; Blue 
Run 4autism op 1 april; weinig performante website; lancering Vlaams Strategisch Actieplan 
Autisme) werd in 2017 gekozen om een gerichte communicatie te voeren in de periode rond 
Wereld Autisme Dag naar een aantal belangrijke maatschappelijke schakels voor een inclusieve 
samenleving, zoals de Vlaamse bibliotheken en diversiteitsambtenaren. Doorheen het jaar 
enthousiasmeren we natuurlijk iedereen en allerlei instanties om hun communicatie 
autismevriendelijk te maken. 
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Doelgroep Bijlage Aantal 

Bibliotheken Literatuurlijst + communicatietips  314 

Diversiteitsambtenaren Communicatietips voor burgers met autisme 55 

Eigen netwerk Communicatietips voor mensen met autisme 12.055 

Bereik sociale media 
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Bereik perscommunicatie VVA 
Weekendkrant 1 en 2 april HLN ‘Wereld Autisme Dag. Deze drie carrièremensen maken er hun 
troef van’   
1 april HLN ‘Help hun lotgenoten: zet het op een lopen’ Aankondiging Blue Run. 
18 maart Het Nieuwsblad / Het belang van Limburg: ‘Slechts 15 procent werkt voltijds’ 
10 maart Gazet van Antwerpen: ‘Neem stress weg en ook persoon met autisme gaat graag op 
reis’  
7 maart Radio 2 De Madammen: Karin is arts en klinisch biologe én heeft autisme. Ze brengt haar 
authentiek verhaal. 
Van 10 tot en met 14 april NPO1 Talent: Autisme. Een serie vol fascinerende en verrassende 
portretten van mensen met een bijzonder talent: autisme.  
 

Blue Run 4autism  
 

 

We verbonden opnieuw mensen 
met elkaar met ons laagdrempelig 
en actief evenement, Blue Run 
4autism. Een uniek wandel- en 
loopevent volledig gedragen door 
mensen met autisme en persoonlijk 
betrokkenen. We organiseerden de 
tweede editie van de Blue Run 
4autism op zaterdag 1 april in de 
Blaarmeersen te Gent.  

 

 

De tweede editie van dit uniek wandel en loop event was opnieuw 
een succes. 
In de Blaarmeersen 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 
doorlopend starten en stoppen tussen 14u en 17u. Om 14u30 
toonden een aantal bekende Vlamingen hun verbondenheid en 
liepen samen rondjes voor autisme. De mannen van Goose, Dries 
Henau & Yuri Vandenbogaerde, Jef De Smedt, Margot Hallemans, 
Ellen van den Bouwhuysen, Jan Hautekiet en Dante Martens 
waren van de partij. 
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fotografen David Minnebo, Freddy Camaert en Francky Bettens 

 
Vele mensen brachten een gezellige namiddag 
door in ons startdorp. We verwelkomden 542 
lopers en wandelaars met een ♥ voor autisme. 
Samen verbraken we ons record van vorig jaar! 
We liepen in totaal samen 1.722 rondjes voor 
autisme!  

 

 

 

Andere initiatieven rond Wereld Autisme Dag 
In 2017 ondernamen we nog volgende acties in het kader van Wereld Autisme Dag: 

 Een banner van Blue Run 4autism werd toegevoegd aan mails van het VVA-team 
 VVA stuurde tevens in deze periode een persbericht uit om aandacht te vragen in de 

media voor Wereld Autisme Dag en Blue Run 4autism (zich verbonden voelen met 
autisme). 

 We plaatsten in de aanloop naar Wereld Autisme Dag verscheidene nieuwsberichten op de 
VVA-community website en facebook zodat de aandacht van de online bezoekers naar 
Wereld Autisme Dag werd getrokken en ze op de hoogte bleven van de verschillende 
acties.  
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 We publiceerden informatie omtrent onze campagne en Blue Run 4autism in het VVA 
Magazine 2017 – lente. 

Bij al deze acties konden we rekenen op een grote belangstelling en kregen we zeer positieve 
feedback van zowel persoonlijk betrokkenen als van het grote publiek.  

NEST  

 

De oude stadsbibliotheek in Gent werd in 2017 een creatieve ruimte & ontmoetingsplek NEST. 
NEST ("A new established state of temporality") wordt omschreven als een stad binnen de stad. Er 
worden events, tentoonstellingen en workshops gepland, maar je kan er ook shoppen, eten of tot 
rust komen. Het is een plek voor debat en kritische reflectie, voor spel, stilte, kunst en 
ontmoeting, een haven waar dromen en experimenten gevierd worden. De ruimte van de 
bibliotheek wordt beschouwd als publiek domein, open en toegankelijk voor iedereen. NEST 
opende op 2 juni de deuren. 

Meer dan 30 initiatieven, waaronder VVA, gaven NEST mee vorm onder de vleugels van Stadslabo 
cvba. Nog vóór de start van de tijdelijke invulling gingen we aan de slag, ontwierpen de nieuwe 
ruimtes en werkten een gevarieerd aanbod uit. Er zijn 15 type-ruimtes uitgewerkt: de 
Reflectiekamer, het Salon, het Loket, de Tuin, de Keuken, het Plein, de Vloer, het Podium, de 
Stiltekamer, het Venster, de Studio, het Deelpunt, het Werkhuis, de Catalogus en de Inkom. VVA 
was vooral betrokken als trekker in de Reflectiekamer en de Stiltekamer.  

Het engagement van VVA bood de opportuniteit om de kwaliteiten van mensen met autisme een 
plek te geven in NEST, zowel door zelf activiteiten te organiseren als anderen te enthousiasmeren 
ruimte te geven aan autisme in hun activiteiten. We doorbraken vooroordelen en benadrukten de 
kwaliteiten en talenten van mensen met autisme met als leidraad onze missie.  

Het pronkstuk van ons engagement was de realisatie van de Stiltekamer in dit broeierig nest. Een 
plek waar je in alle rust kan dagdromen, lezen, studeren, werken, mediteren... Een plek waar je 
even uit de dagelijkse stroom van activiteiten kan stappen en ruimte krijgt om stil te worden. 
Binnen het ‘gezoem’ van nest biedt de Stiltekamer ruimte voor individuele beleving van stilte en 
rust. 

Voor de inrichting, ontwerp en vormgeving van de Stiltekamer werd inspiratie geput uit de 
ervaring en expertise van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen. Zij beleven de wereld 
als chaotisch en ervaren een grote noodzaak om stilte en rust op te zoeken en te cree ̈ren. Ze zijn 
hierin expert... Hun ideeën en oplossingen zijn zeer waardevol voor iedereen. Hun ervaringen 
werden gebundeld in een inspirerende woordenwolk en een aantal huisregels. 
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Meer dan 30 initiatieven, waaronder VVA, gaven NEST mee vorm onder de vleugels van Stadslabo 
cvba. Nog vóór de start van de tijdelijke invulling gingen we aan de slag, ontwierpen de nieuwe 
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Binnen het ‘gezoem’ van nest biedt de Stiltekamer ruimte voor individuele beleving van stilte en 
rust. 

Voor de inrichting, ontwerp en vormgeving van de Stiltekamer werd inspiratie geput uit de 
ervaring en expertise van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen. Zij beleven de wereld 
als chaotisch en ervaren een grote noodzaak om stilte en rust op te zoeken en te cree ̈ren. Ze zijn 
hierin expert... Hun ideeën en oplossingen zijn zeer waardevol voor iedereen. Hun ervaringen 
werden gebundeld in een inspirerende woordenwolk en een aantal huisregels. 
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Tijdens het inrichtingsproces maakten we kennis met een aantal externe partners, waaronder 
Eland, Marianne Karssing, Sabine Oosterlynck, KVG, allen op één of andere manier betrokken bij 
stilte en rust. Ze werden ondergedompeld in de ervaring van mensen met autisme door hun 
verhalen, ontmoetingen enz. Mede dankzij hun expertise werd de Stiltekamer een oase van rust.  
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De Stiltekamer: sensibilisering 
De Stiltekamer werd, vanaf de opening, uitvoerig 
bezocht. Dagelijks zochten mensen de luwte op in de 
Stiltekamer. Er konden steeds sensibiliserende flyers 
(Communicatietips, werk & autisme, literatuurlijst, info VVA-werking, info VVA-activiteiten) worden 
geraadpleegd en meegenomen.  

Bovendien konden we ook een aantal rondleidingen verzorgen om mensen, organisaties, 
bedrijven te sensibiliseren over autisme, hun te overtuigen en zelf te laten ondervinden wat de 
mogelijkheden zijn als je met de ervaringen en kwaliteiten van mensen met autisme aan de slag 
gaat, wat een stilteplek voor hun zelf, hun eigen organisatie of bedrijf zou kunnen betekenen. We 
kregen onder meer de directie van Colruyt, Volvo, stadsambtenaren Stad Gent, Howest, 
cultuurdienst stad Gent en Bram Bonami, interne diversiteits-coördinator van VDAB over de vloer. 

Ook in de pers was er aandacht voor ons initiatief. AVS draaide in juni een reportage. In de 
geschreven pers (Begijnenkrant, De Gentenaar, Het Nieuwsblad) verschenen een artikel. 

Verder nodigden we iedereen uit om hun ervaring te delen met andere mensen op zoek naar 
stilte en rust via ons gastenboek. Hierin werden vele pareltjes neergeschreven. Hieronder vind je 
een bloemlezing. 
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In het najaar 2017 organiseerde VVA binnen 
NEST een aantal activiteiten voor persoonlijk 
betrokkenen: binnenstebuitenactiviteiten, 
basiscursus ‘omgaan met autisme’. Bovendien 
was NEST een opportuniteit om heel lokaal een 
groot publiek te sensibiliseren en informeren 
over autisme. We dompelden zoveel mogelijk 
mensen onder in de ervaring van mensen met 
autisme door het organiseren van 
inleefmomenten en ontmoetingen in onze 
bekende authentalk-formule (mensen met 
autisme aan het woord).  

NEST bood ons een mooie context, een stad in 
een stad om te werken aan 
autismevriendelijkheid. Na dit project is VVA, 
Stad Gent en de bezoekers van NEST een 
ervaring rijker in het ruimte geven aan autisme! 
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Pers 
Om een zicht te houden op het aantal publicaties (redactionele bijdrages) omtrent autisme en 
Vlaamse Vereniging Autisme die verschenen zijn in 2017 werd de databank van GoPress 
geraadpleegd. 
GoPress is een digitale persdatabank die de artikels van alle Vlaamse kranten, enkele magazines 
en het persagentschap Belga online ter beschikking stelt. Het volledige archief is 24 uur op 24 
toegankelijk en bevat alle nationale én regionale artikels zowel uit ‘de krant van de dag’, als uit de 
laatste jaargangen.  

Er verschenen in 2017 68 publicaties met vermelding van onze vereniging. Een groot deel van 
deze publicaties hadden als onderwerp: beleid (Het Vlaams Actieplan Autisme), sponsoring 
(voornamelijk de Hartrijders), ons initiatief in NEST, persoonlijke verhalen en onze 
binnenstebuitenactiviteiten.  

Het doorzoeken van de databank met als zoektermen ‘autisme, autismespectrumstoornis, 
Asperger’ leverde 1.576 artikels op. De onderwerpen van de artikels zijn heel divers: ‘populaire’ 
wetenschap (bv. Kinderen met autisme kijken anders, VUB maakt zelfhelende knuffelbots), 
persoonlijke verhalen (bv. Een arts met autisme vertelt, "Laat mij een rommelgarage opruimen en 
ik ben gelukkig", "Als ik geen wekker zet, sta ik drie kwartier onder de douche", "Volgens mij heeft 
Bill Gates ook autisme. En kijk waar hij staat", “Pas op mijn twintigste kreeg ik de diagnose”, “Ik 
ben een man van dromen”, “Mijn zoon begrijpt dat hij een ander leven zal leiden”), beleid (bv. 
Plan voor een meer autismevriendelijke samenleving, Akkoord rond European Disability Card, 
Autismeplan moet levenskwaliteit bevorderen), autisme op tv (bv. Julia uit 'Sesamstraat' heeft 
autisme, en dat is helemaal oké, Atypical), sensibilisering (bv. “Grote impact op mijn leven”, 
Autismedag vieren, Breek de stilte, en het taboe, Oude bieb bruist weer maar op 't vijfde is het 
STIL...), werk (bv. Amper een op de zeven werkt fulltime, Passwerker Dries Van Dijck: “Ik let meer 
op details”), onderwijs (bv. “Worstelen met M-decreet”), talenten (bv. 'Ik denk in zwart-wit, de 
collages zijn mijn grijze zone', “Talent aan de mensen laten zien”), vrije tijd (bv. Reisorganisatie 
spitst zich toe op doelgroep die al te vaak thuis blijft, De Puzzel), diagnostiek en labelling (bv. Elk 
kind een etiket), ondersteuning (bv. Huis van Ben helpt jongeren met autisme), wonen (bv. Paters 
op rust ruimen baan voor jongeren met autisme) en sponsoringsprojecten (bv. Help hun 
lotgenoten: zet het op een lopen, 2.300 motoren paraat voor Herfstrit ondanks regenweer, 
Gemeentelijke Basisschool draagt 3.484 euro naar Warmste Week). 
 

Daarnaast namen verschillende Vlaamse pers en media (Artsenkrant, Flair, Radio 2 De 
Madammen, De kranten van Krant van West-Vlaanderen, De Gentenaar, Het Nieuwsblad, Gazet 
van Antwerpen, Goed Gevoel, productiehuis Panenka voor Taboe, De Morgen, De Standaard, 
Radio 2 Oost-Vlaanderen, Het Laatste Nieuws, EO voor hun portretten Talent: Autisme  e.a.) 
contact met VVA, enerzijds met vraag naar informatie omtrent een specifiek thema, anderzijds 
met vraag naar getuigenissen van ervaringsdeskundigen (volwassenen met autisme, ouders (met 
autisme), partners). 
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Tweedelijnscommunicatie 

VVA Magazine 
Ons ledentijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. In 2017 was de oplage van het VVA Magazine 
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 N°1 – winter: ‘Tijd’ 
 VVA Magazine N°2 – lente: ‘Balans’ 
 VVA Magazine N°3 – zomer: ‘Stilte’ 
 VVA Magazine N°4 – herfst: ‘Onderwijs’ 

Sinds dit jaar lezen we in de rubriek ‘Tiny gaat…’ de aangrijpende en boeiende ervaringen van 
Tiny, een meisje van 60+ met ASS. Ze kreeg haar diagnose toen ze bijna 58 was. Als er een God 
zou bestaan, dan zou Tiny die dankbaar zijn voor het krijgen van woorden. Woorden, die haar 
helpen om dingen te benoemen, te omvatten, te begrijpen en te delen. Ze maakt de moeilijke 
evenwichtsoefening tussen het accepteren van haar eigen-aardigheden, en het ombuigen ervan 
naar een leefbare modus vivendi, zodat ze het beste uit zichzelf en uit dit leven kan halen. Voor 
minder gaat ze niet. 
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Externe contacten 
Academici 
VVA onderhield ook in 2017 contacten met verscheidene academici van o.a. UGent en 
KULeuven. VVA engageert zich actief in verschillende onderzoeksprojecten lopende aan UGent en 
KULeuven. 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 communicatiekanalen en de verdere bekendmaking van de 
projecten en mogelijke valorisaties ervan. 

Kabinet Onderwijs 

Advies van ouder- en belangenverenigingen 

VVA werkte mee aan het advies van ouder- en belangenverenigingen aangaande de ‘Nota van de 
Minister van Onderwijs over het Ondersteuningsmodel’ dat op 10/01/2017 aan de Vlaamse 
Onderwijsraad (VLOR) werd voorgelegd. 

Het advies kwam tot stand vanuit alle ouderverenigingen en belangenorganisaties die aanwezig 
waren op de overlegmomenten op het Kabinet Onderwijs in het schooljaar 2016-2017. Op deze 
manier willen de organisaties als groep naar buiten treden met het formuleren van krachtig en 
positief geïnspireerd advies.   

Conferentie 27 maart 2017: tussentijdse meta-evaluatie M-decreet 

Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, gaf opdracht tot een tussentijdse meta-evaluatie 
van het decreet inzake maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kortweg 
het M-decreet. Sinds de inwerkingtreding verschenen meerdere publicaties die een evaluatie 
maken van dit M-decreet of deelaspecten ervan.   

De meta-evaluatie van deze bronnen vormde de input voor een conferentie met 
vertegenwoordigers van onderwijsactoren, sociale partners, onderzoekers en 
beleidsverantwoordelijken. Tijdens deze conferentie werd gebrainstormd over hoe het verder 
moet met het M-decreet met als bedoeling te komen tot beleidsleren en tot het formuleren van 
beleidsaanbevelingen voor de diverse betrokken actoren. VVA nam -als lid van de groep van 
erkende ouderkoepels en belangenorganisaties die betrokken zijn bij de consultatie over het 
nieuwe ondersteuningsmodel-  deel aan deze conferentie. 

M-decreet: monitoring en evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel 

Op 1/12/2017 werd in het Vlaams Parlement de stand van zaken rond de opstart van het 
ondersteuningsmodel besproken. VVA werkte samen met andere belangenorganisaties mee aan 
de evaluatie. Onder meer door het kabinet de resultaten van een bevraging te bezorgen (onder 
het motto  ‘Niets Over Ons Zonder Ons’) die ze hiervoor organiseerde voor ouders van kinderen 
met autisme.  

Familieplatform Geestelijke Gezondheid 
Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een samenwerkingsverband van vijf 
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 
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behartigen van de belangen van gezinnen met noden op het vlak van geestelijke gezondheid. 
VVA is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en het Dagelijks bestuur van het 
Familieplatform. 

Gerealiseerde doelstellingen van beleidsplan (2015-2018) in 2017 

 Stakeholdersanalyse legde de basis voor een vernieuwde communicatiestrategie en 
website 

 Aanmaak van (nieuwe) FGG folder en stand materiaal 
 Wetenschappelijk literatuur, onderzoek en media gerelateerde topics werden op hun 

relevantie gescand en in bruikbare taal op de website geplaatst in ‘voor u gelezen’ rubriek 
 Een driemaandelijkse nieuwsbrief werd verzonden naar alle stakeholders met daarin: 

laatste nieuws, korte weergave beleidsoverleg, familieorganisatie / zorgorganisatie / goede 
praktijk in de kijker en agenda 

 Opbouw contactenbestand van alle expertise rond familieperspectief 
 Verkenning samenwerkingsmogelijkheden binnen het onderwijslandschap 
 Bezoeken bij zorginstellingen om FGG aanbod te promoten en de noden van de 

instellingen op vlak van begeleiding over familieperspectief verder te verkennen 
 In kaart brengen van welke organisaties expertise hebben rond verslavingszorg 
 Het Familieplatform volgt de activiteiten van KOPP-OP! op via structureel overleg 
 Op 17/03/2017 was er een uitwisselings- en ontmoetingsmoment voor FGG lid 

organisaties en zorgorganisaties 
 Uitwerking van een workshop met 3 lid organisaties om ervaringsverhalen en 

getuigenissen in te zetten voor een breder publiek en een methodiek om breder in te 
zetten in diverse familieorganisaties 

 Realisatie (i.s.m. experten, cliënt- en familievertegenwoordigers) van brochure ‘Rechten 
van de familie’ 

 Studiedag op 24/11/2017: ‘Een krachtige GGZ mét families: beleid, visies en goede 
praktijken’ 

 

Steunpunt Expertisenetwerken vzw (SEN) 
SEN ontwikkelt, deelt en verspreidt vernieuwende en praktijkgerichte kennis en expertise. SEN is 
een netwerkorganisatie en bestaat uit tal van organisaties, overleggroepen en individuen 
(directies, experten, professionele hulpverleners, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en 
beleidsmensen) met als doel: expertise ontwikkelen, bundelen, delen en verspreiden. 

In 2017 werden verschillende expertisecentra en steunpunten (SEN, Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk, het Steunpunt Jeugdhulp, het Vlaams Centrum Schuldenlast en 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen) samengesmolten tot één nieuw steunpunt mens en 
samenleving (sam). 

VVA maakt geen deel meer uit van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van dit 
nieuw steunpunt, maar blijft beschikbaar als partner om ervaringskennis van mensen met 
autisme en hun persoonlijk betrokken (via focusgroepen, studiedagen, intervisiegroepen) in te 
zetten. 
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Partnerschap Participate! vzw 
De vzw Participate! stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie 
te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, hulpmiddelen te ontwikkelen voor 
vorming en sensibilisering. VVA is partner van Participate! vzw en zetelt in de Raad van Bestuur 
en het wetenschappelijk comité.  

In 2017 trok Orange zich terug uit de vzw en werd een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld.  
Gerealiseerd in 2017  

 Aanpassingen en herdruk brochures (oplage 4.000) 
 Actualiseren en aanvullingen Praktische Gids in functie van vernieuwingen: 

o Aanbod en website VAPH 
o FOD aanvraagprocedures 
o Nieuwe ondersteuningsvormen in het regulier onderwijs 
o Klachtenprocedures 
o Aanbod vrijetijdsorganisatie 
o European Disability Card 

 Nieuwe hulpmiddelen wonen 
o Checklists hoe wil ik wonen (alleen, met anderen, huren of kopen…) 
o Financieel en juridisch stappenplan (inkomsten, leef kosten, ondersteuning in kaart 

brengen, kosten ondersteuning, woon- en huishoudkosten…) 

Het Vlaams Actieplan Autisme voorziet een projectsubsidie waarmee Participate de werking in 
2018 kan verderzetten. 

Taskforce Autisme Vlaams Actieplan Autisme: naar een Autismevriendelijk Vlaanderen 
In 2017 werd VVA uitgenodigd op een van de hoorzittingen -georganiseerd door de Commissie 
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin- en verzorgde een inleefsessie voor geïnteresseerde 
parlementsleden. 
Op vraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelde VVA een NOOZO 
beleidsgroep (Niets Over Ons Zonder Ons) samen.  
In 2017 was er 2 maal overleg tussen het departement en de NOOZO groep om de prioriteiten af 
te toetsen voor het Vlaams Actieplan Autisme beleidsprogramma 2018 - 2019. 
Dat beleidsplan werd eind december door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 
De NOOZO groep zal de voortgang van dit plan verder opvolgen. 
Daarnaast was VVA nog lid van de Taskforce die het Vlaams Actieplan Autisme ook verder 
opvolgt.  
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Website 

VVA vernieuwde de afgelopen jaren een paar keer de website. De vorige statische sites focusten 
op kennisoverdracht en informatie. In 2010 realiseerden we een droom die al enkele jaren leefde. 
De recente evolutie waarbij sociale netwerksites een nieuwe vorm van communicatie 
introduceerden, zorgde ervoor dat ook VVA koos voor een community-site, een online huis waar 
iedereen in een veilige omgeving ervaringen kan uitwisselen.  
De afgelopen 8 jaar groeide de community-site tot een platform dat ontmoeting en 
ervaringsuitwisseling tussen persoonlijk betrokkenen en mensen met autisme faciliteert. 

De community-site kampt echter sinds 2014 met technische problemen.  

Onze vernieuwde website staat sinds 21 december 2017 online.  Dit is een tijdelijke stap naar 
een nieuw online huis waar we in 2018 met een externe partner werk van maken. 

Bezoekers autismevlaanderen.be 

In 2017 waren er 96.576 bezoeken door 66.275 unieke bezoekers. Deze bezochten samen 
209.310 pagina’s, gemiddeld 2,17 pagina’s per bezoek en bleven gemiddeld 2:58 minuten op 
de site. De bezoekers op onze site komen uit 102 landen. Natuurlijk komen de meeste bezoeken 
uit Vlaanderen (89.146 uit België) maar 5,63% (5.436) komt uit Nederland. Het 
bouncepercentage van onze website liep in 2017 op tot 66,28%.  
Het mobiel gebruik blijft ook in 2017 sterk toenemen tot 39,89% (2016: 37,23% - 2015: 
31,21% - 2014: 24,56% - 2013: 15,36% - 2012: 6,39% - 2011: 1,84%) waarvan 11,53% van 
het totaal aantal bezoeken gebeurt met een tablet.  

Geregistreerde gebruikers autismevlaanderen.be 

In de online community kunnen bezoekers na een korte registratieprocedure actief deelnemen 
aan het community gebeuren en krijgen ze als geregistreerde gebruiker informatie op maat. Ook 
in 2017 registreerden 744 nieuwe gebruikers (2016: 1.057 - 2015: 1.158 - 2014: 1.179 - 
2013: 1.433 - 2012: 1.634 - 2011: 1.677). 
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Hoe komt men op de VVA-community? 
 

78,40% van de bezoeken  zoekverkeer 

13,50% van de bezoeken  direct verkeer 

 5,60% van de bezoeken  verwijzingsverkeer 

 2,50% van de bezoeken sociale media 

 

 

 

Bij het zoekverkeer (78,40%) zijn de meest gebruikte zoektermen 

vva   
autisme vlaanderen    
vlaamse vereniging autisme   
autisme   
autisme spectrum stoornis   
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Bij het verwijzingsverkeer (5,60%) zien we volgende gekende verwijzende sites:  

Participate-autisme.be  
Passgroepen.com  
Hetraster.be  
Geestelijkgezondvlaanderen.be  

Bij het verkeer via social media zien we dat dit voor 96,89% Facebook is. 

Meest bekeken inhoud op de VVA-community 
 

Top 10 bij Ervaringen  
Hoe een diagnose krijgen  5.206 
Aanvraag verhoogde kinderbijslag 4.010 
Waar diagnose volwassene laten stellen? 3.282 
Volwassen partner met autisme 2.876 
De geschikte medicatie voor mijn zoon... 2.691 
Diagnose en begeleiding bij volwassenen 2.068 
Zijn autisten wel zo trouw? 1.963 
ADHD en ASS in één kind… hoe en wat? 1.940 
Een relatie met iemand met Asperger 1.934 
Testen? 1.857 

 
 

Top 10 bij Activiteiten  
Basiscursus: omgaan met autisme ((meerdere activiteiten 5) 4.858 
Partners in autisme (meerdere activiteiten 5) 3.770 
Hoe denken mensen met autisme? 1.014 
Infohuis Autisme Antwerpen 997 
Gezinsweekend aan zee: 28 tot en met 30 april 2017 976 
Infohuis Autisme Gent 971 
Basiscursus voor volwassenen: autisme verhelderd 891 
Stress bij personen met autisme 817 
Paal en perk aan beperkte interesses? 

Emotionele ontwikkelingsleeftijd in de praktijk 530 

560 
Emotionele ontwikkelingsleeftijd in de praktijk 530 

 

Facebook 
VVA heeft sinds oktober 2009 een facebookpagina.  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

aantal personen die de 
pagina van VVA leuk vinden 867 1.274 2.210 3.280 4.047 5.818 7.193 8.222 
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Mensen & Middelen 

‘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 

Vrijwilligers 

 

Er zijn 390 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, event vrijwilliger ...  
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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. 

Intervisie 
De vrijwilligers Autismetelefoon en Infohuis Autisme hebben vier keer per jaar een intervisie. Deze 
intervisies hebben meestal een thematisch luik en ruimte voor ervaringsuitwisseling over 
(moeilijke) gesprekken.  

Tweedaagse vorming 
Jaarlijks organiseert VVA een dubbele vormingstweedaagse voor haar actieve vrijwilligers. De 
tweedaagse 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: 
 accent op ervaringsdeskundigheid van de deelnemers 
 kans tot empowerende ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers 
 externe gastsprekers die het thema benaderen in relatie tot autisme of net niet  

 
In 2017 was het thema ‘Energie in balans’. De tweedaagse kon rekenen op een 95-tal 
deelnemers.  

Bestuurders 

Alle leden van de raad van bestuur zijn persoonlijk betrokken 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.  

Frank Deviaene secretaris 
Koenraad Polfliet mandaathouder 
Marc Libeert mandaathouder 
Sophie Vandamme mandaathouder 
Tine Bauwens voorzitter 

De raad van bestuur kwam in 2017 3 keer samen om de werking, de externe relaties, de 
financiële status, enz. van VVA te bespreken en te evalueren.  
De Algemene Vergadering bestaat uit de bestuurders en 3 extra leden. De Algemene Vergadering 
(AV) stippelt het algemene beleid uit en is het hoogste beslissingsorgaan en komt minstens één 
keer per jaar bijeen.  



Jaarverslag 2017 
 

 52 
 

Personeel 

 

In 2017 eindigde het VVA-team met 10 medewerkers. Dit stemt overeen met 5,83 full-time 
equivalenten (5,74 FTE in de praktijk). Het VVA-team wordt bijgestaan door een uitgebreide en 
gevarieerde ploeg freelancers en vrijwilligers. 

Middelen 

Vlaamse Vereniging Autisme is erkend door de Belgische overheid als vereniging zonder 
winstoogmerk. 

Vlaamse Vereniging Autisme 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.  

Vlaamse Vereniging Autisme vzw is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). 
Deze vereniging heeft als doel de financiële transparantie te vergroten. VVA onderschrijft de 
gedragscode van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). 

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 te sensibiliseren zodat mensen met autisme er 
zich beter thuis kunnen voelen. 
Vlaamse Vereniging Autisme is dankzij de steun van onze leden en sympathisanten onpartijdig en 
onafhankelijk. 
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In 2017 bedroegen de totale inkomsten 744.903,20 euro.  
Dit geld is afkomstig van: 

 

1. Giften en projecten 
Veruit onze voornaamste bron van inkomsten zijn de giften van leden en donateurs. 
Donateurs die in 2017 40 euro of meer aan VVA schonken, ontvangen in maart 2018 een 
fiscaal attest. 
VVA kon in 2017 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. 

2. Lidgeld 
In 2017 betaalden 2.139 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). 

3. Subsidies 
VVA ontvangt (loon)subsidies van de Vlaamse overheid. 

4. Bondgenotenwerking 
Personen betalen -indien ze geen lid zijn van VVA- een kleine bijdrage bij deelname aan 
activiteiten van de bondgenotenwerking. Daarnaast biedt VVA ook ondersteuning aan allerlei 
initiatiefnemers via de werking ‘Jouw vraag? Ons aanbod!’.  
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Waarvoor wordt het geld gebruikt? 
In 2017 bedroegen de totale uitgaven 721.576,96 euro. 

Dit bedrag werd besteed aan: 

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

2. Bondgenotenwerking 
In onze bondgenotenwerking geven we persoonlijk betrokkenen de gelegenheid ervaringen 
uit te wisselen via de autismetelefoon, regionale activiteiten, vormingen, congres … 
Het VVA team ondersteunt -zowel inhoudelijk als praktisch- talrijke initiatiefnemers, vergoedt 
sprekers en betaalt zalen en andere infrastructuur. 

3. Communicatie met alle betrokkenen 
Ons tijdschrift informeert onze leden over de werking van onze organisatie en de inhoud van 
ons werk. Onze website wordt een alsmaar belangrijker informatiekanaal. Een achttal 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 
mediacampagne die autisme breed onder de aandacht brengt. 

4. Autismefonds 

5. Diverse kosten 
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