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Reizen en daguitstappen
met vrijwilligers

Voorwoord
Iedereen moet de mogelijkheid hebben zijn of haar dromen te
verwezenlijken en de vrijheid te ervaren om te kunnen kiezen waar

" Zo vrij als
een vogel "

naartoe te gaan. Niet iedereen is in staat om deze tocht alleen aan
te vatten. vzw Kompaan biedt hierop een antwoord. We brengen de
juiste personen samen, zodat iedereen de kans krijgt om onvergetelijke
herinneringen te maken. We kenden een vliegende start.
Tijdens het eerste jaar, 2019, bereikten we zelfs
meer dan de oorspronkelijk vooropgestelde
doelstellingen. Daarvoor willen we in
het bijzonder Toerisme Vlaanderen
bedanken. Zij hebben ons de kans
gegeven om onze eerste stappen

"Iedereen moet de mogelijkheid hebben zijn of haar

te zetten. Maar onze ambitie reikt

dromen te verwezenlijken en de vrijheid te ervaren om

een verdere naamsbekendheid

te kunnen kiezen waar naartoe te gaan. Niet iedereen

bij het grote publiek en een zeer

is in staat om deze tocht alleen aan te vatten."

telkens verder. We streven naar

kwaliteitsvolle ondersteuning van onze
Kompanen, zodat meer mensen de
kans krijgen om de wereld te ontdekken.
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En toen was er
Kompaan
Ontstaan
Kristof Steegmans, reiziger pur sang,

Door de jaren heen klopten steeds meer

belandde op zijn 18de in een rolstoel als

mensen aan met de vraag naar persoonlijke

gevolg van een stom ongeval. Met reizen is

begeleiding tijdens deze reizen. Op basis

hij echter nooit gestopt. Kristof is een echte

van de stijgende vraag werd duidelijk dat

levensgenieter, die na zijn ongeval uitgroei-

er een grote nood was aan deze vorm van

de tot een rasechte ondernemer. Overtuigd

ondersteuning. Alleen reizen is voor heel

van zijn doel richtte hij in 2015 WeTravel2

wat personen met een zorgbehoefte name-

op, een reisorganisatie die zich tot doel stelt

lijk moeilijk tot onmogelijk, waardoor reizen

om reizen mogelijk te maken voor iederéén.

een nog grotere uitdaging wordt. Het idee

Van aangepast vervoer, toegankelijke hotels

om een degelijke vrijwilligersorganisatie te

en excursies tot verpleging ter plaatse; geen

lanceren werd zo geboren.

drempel is te hoog.
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Team
Lancering Kompaan

Marc, Kristof, Tasja
Marc, Kristof en Tasja zijn de initiatiefnemers van het project dat Kompaan

Op woensdag 3 april 2019 werd vzw Kompaan feestelijk gelanceerd in Cultureel Centrum

vandaag geworden is. Ze vormen

Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Met de steun van Toerisme Vlaanderen kan Kompaan

vandaag de Raad van Bestuur en zetten

starten aan de uitbouw van een onafhankelijke en kwalitatieve vrijwilligerswerking die ertoe

de beleidslijnen voor de toekomst van

bijdraagt dat werkelijk iederéén kan genieten van een zorgeloze vakantie.

Kompaan uit.

Meer dan 100 personen waren te gast
voor een hapje en drankje. De lancering
kon ook rekenen op heel wat belangstelling
van de pers. Kompaan was gelanceerd!

Evelien

Maxim

Sinds januari 2019 is Evelien het gezicht

Eind 2019 vervolledigde Maxim het team

van Kompaan. Ze ontvangt nieuwe reizigers

van Kompaan. Maxim informeert partners

en vrijwilligers, informeert hen en is de

en bedrijven over onze werking en doet

contactpersoon voor eender welke vraag.

er alles aan om de werking van Kompaan

Evelien verzorgt de opleiding voor vrij-

financieel leefbaar te houden.

williger en zorgt ervoor dat iedereen zich
thuis voelt bij Kompaan.
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Missie

Visie

vzw Kompaan wil iederéén laten participeren aan het bestaande vrijetijdsaanbod, met of

Steeds meer mensen willen op vakantie, op daguitstap, naar een concert of een museum

zonder beperking, met of zonder zorgvraag. vzw Kompaan vormt een brug tussen reizigers

en genieten van een zorgeloze tijd. Het lijkt logisch dat iederéén gebruik kan maken van

met ondersteuningsnoden en vrijwilligers. De vrijwilliger is een metgezel die ervoor zorgt

het vrijetijdsaanbod, maar zo vanzelfsprekend is het (voorlopig) niet. Voor mensen met een

dat personen met een beperking of zorgvraag minder tot geen drempels ervaren in het

fysieke en/of mentale beperking is écht participeren, écht reizen, individueel, zelfstandig en

vrijetijds- en vakantieaanbod. Personen met een beperking kunnen met ondersteuning van

volledig naar eigen wens, verre van evident.

een vrijwilliger optimaal participeren aan het vakantieaanbod in een inclusieve
samenleving.

We zijn van mening dat iedereen, op eigen ritme en vol verwondering, ‘(onder)weg’ moet
kunnen zijn. Erop uit trekken moet mogelijk zijn voor iedereen, met of zonder beperking of
zorgvraag.

Waarden
Autonomie
We streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid voor ieder individu

Participatie
We stimuleren participatie in het vrijetijdsaanbod in België en daarbuiten

Toegankelijkheid
We bouwen aan een uiterst toegankelijke samenleving en wereld

Gelijkwaardigheid
We staan voor een wereld waarin iedereen op gelijke voet staat
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De vrijwilligerswerking van
Kompaan

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter vzw Kompaan, het menselijk kapitaal van onze
werking. Zonder onze vrijwilligers zou onze organisatie weinig waarde hebben. We doen
dan ook ons uiterste best om onze vrijwilligers zo goed als mogelijk te ondersteunen.
We werven vrijwilligers, organiseren infosessies voor vrijwilligers en reizigers, leiden onze
vrijwilligers op en zorgen voor een goede matching met de reiziger. Alvorens samen op
vakantie te vertrekken, ontmoeten de vrijwilliger en reiziger elkaar. Zo kunnen ze beiden
onderzoeken of dit wel de juiste reispartner is voor hen. Voor reizigers bieden we een
platform aan waar ze op zoek kunnen naar assistentie/begeleiding tijdens hun al dan
niet individuele daguitstappen en vakanties. We zorgen ervoor dat vrijwilligers goed
verzekerd zijn en we zijn altijd bereikbaar in geval van onvoorziene omstandigheden.
Onze vrijwilligerswerking berust op drie grote pijlers: informeren, opleiden en omkaderen.
In 2018, het jaar waarin onze organisatie officieel uit de startblokken schoot, hebben we
gelijkmatig op de drie pijlers ingezet.
Als nieuwe organisatie was het voor ons belangrijk om zo snel mogelijk zo veel mogelijk geïnteresseerden te bereiken en te betrekken, maar ook om een wettelijk en administratief kader
te bieden waarin iedereen zich vertrouwd voelt.
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Informeren
Er worden verschillende vrijblijvende infosessies georganiseerd over gans Vlaanderen. Alle
(kandidaat-)vrijwilligers worden uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Via een nieuwsbrief worden onze vrijwilligers op de hoogte gehouden van de lopende
aanvragen van reizigers, van het vormingsaanbod en van vakantieverhalen van reizigers en
vrijwilligers.

Opleiden
Er werd een basisvorming uitgewerkt en gratis aangeboden aan de vrijwilligers. Tijdens de
vorming leren de vrijwilligers de organisatie, onze reizigers en elkaar beter kennen. We
bieden de nodige handvatten aan om reizigers met een beperking de juiste begeleiding en
ondersteuning te kunnen bieden. We gaan dieper in op de uitdagingen die komen kijken
bij de individuele begeleiding van reizigers en laten hen nadenken over wie ze zelf zijn en
welke impact dit heeft op hoe ze hun begeleiding vormgeven. Ook de communicatie over
en met personen met een beperking wordt besproken tijdens de basisvorming. We zetten in
2019 ook een kader uit voor een ruimer vormingspakket dat in 2020 van start zal gaan.

Omkaderen
Voor onze vrijwilligers werd een vrijwilligersverzekering afgesloten die hen bescherming biedt
tijdens het uitvoeren van hun taken als vrijwilligers. Elke vrijwilliger die op reis vertrekt, krijgt
een contract met daarin alle polisnummers die voor hun reis van toepassing zijn. In het contract vinden ze ook de noodnummers waarbij ze terecht kunnen indien er problemen ontstaan
op hun reis. Voor vrijwilligers die naar het buitenland reizen, zorgen we ook steeds voor
een ruim dekkende reisbijstandsverzekering, zodat ook in het buitenland problemen kunnen
worden opgevangen.
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Kompaan reiziger

Kompanen

Met Kompaan willen we ervoor zorgen dat
reizen ook toegankelijk wordt voor iedereen
die om één of andere reden extra begeleiding of zorg nodig heeft. Zowel individuen,
koppels als gezinnen kunnen bij ons terecht.
Ook groepen kunnen bij ons aankloppen
voor het vinden van een geschikte groeps-

Kompaan vrijwilliger
In het eerste jaar meldden er zich 98

De jongste vrijwilliger die zich in 2019

vrijwilligers over heel Vlaanderen aan bij

heeft aangemeld, was 21 jaar oud op het

Kompaan. Ongeveer de helft onder hen

moment van aanmelding, de oudste 78.

heeft een opleiding binnen het ruime (para)

Alle leeftijden zijn welkom. We zien een

medische of sociaal-agogische werkveld

grote vertegenwoordiging van vrijwilligers

genoten. Ze hebben een achtergrond als

op pensioenleeftijd en een beperkte groep

verpleegkundige, verzorgende, ergothera-

jongeren. De leeftijdsgroep van dertigers

peut, kinesist, sociaal werker, orthopeda-

en veertigers is het minst goed vertegen-

goog of onderwijzer. De andere personen

woordigd. We vinden het van groot belang

die zich aanmelden hebben vaak affiniteit

dat elke leeftijdsgroep voldoende vertegen-

met de doelgroepen op basis van eerdere

woordigd is, en zetten daarom verder in

ervaringen als vrijwilliger of als mantelzor-

op werving van vrijwilligers binnen deze

ger, maar er zijn ook vrijwilligers die zich

leeftijdscategorie

bij Kompaan op een voor hen volledig
nieuw terrein willen inzetten.

begeleider.

Kompaan Ambassadeur
Tijdens het eerste jaar kon Kompaan reeds rekenen op een aantal gemotiveerde ambassadeurs. De ambassadeurs zijn vrijwilligers die de missie, visie en werking van onze vzw
uitdragen. Ze vertegenwoordigen Kompaan op beurzen, netwerkevents of binnen stedelijke
adviesraden. Ook doen ze hun persoonlijk verhaal wel eens in scholen of bij andere vrijwilligersorganisaties.
Door het engagement van onze ambassadeurs is het mogelijk om als een vzw met beperkte
middelen stapsgewijs meer bekendheid te verwerven. De werking rondom het ambassadeurschap van Kompaan zal in 2020 verder worden vormgegeven.
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Kompanen in cijfers

Ons eerste jaar

191 Kompanen

Vrijwilligers
98

98 vrijwilligers*

Reizigers
93

98

54: geen achtergrond in de zorg
44: met achtergrond

Jongste 21 jaar en oudste 78jaar

93 reizigers

93

Individueel 60%

Koppels/gezinnen 30%

93

Groepsreizen: 10%

93 Aanvragen

Daguitstappen: 5

Binnenlandse reizen: 13

6

Buitenlandse reizen: 75

6 infosessies

4

Over gans Vlaanderen

4 basisvormingen

Over gans Vlaanderen
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Warmste Week

€ 15

Totaal

€ 100

Beschrijving

Uitgaven

Inkomsten en uitgaven

€ 10

Verzekeringen

Beschrijving

Beschrijving

Verzekeringen Verzekeringen

Communicatie en marketing
Uitgaven

€ 15

€ 10

€ 25

Een beperking of zorgvraag hoeft geen struikelblok te zijn om je vakantiedromen waar te

€ 15

€ 15

maken. Kompanen gingen samen over heel de wereld op reis.

€ 25

€ 15

Zowel vakanties in het binnen- als buitenland zijn in trek.

Vorming ontwikkelen en organiseren
€ 10

Inkomsten:

Communicatie
Werving van vrijwilligers
Communicatie en
marketing en marketing

€ 15

15%

Vorming
ontwikkelen en Matchen
organiseren
van reizigers en vrijwilligers
Vorming ontwikkelen
en organiseren
€ 25

10%

Werving van vrijwilligersSensibilisering
Werving van vrijwilligers

€ 15

€ 15

€5

Matchen
reizigers en
vrijwilligers
Dagelijkse
werking
Matchen van reizigers
en van
vrijwilligers

€ 15

€ 15

€ 15

€5

30% € 5

€ 100

€ 15

€ 15

€ 100

€ 100

Sensibilisering Sensibilisering

Totaal

Dagelijkse30%
werking
Dagelijkse werking
Totaal

Totaal

Subsidies
Warmste Week

15%
5%

5%

15%

15%

15%

20

15%

10%

10%
15%

1

Disneyland Paris (Frankrijk) tot een gezinsvakantie Friesland (Nederland).

cruise in het Middellands Zeegebied werd mogelijk.
Ook de andere continenten worden vaak bezocht. In 2019 mochten we Kompanen samen
naar bijvoorbeeld Argentinië, Florida (USA) en de Dominicaanse Republiek laten reizen!

15%

15%

25%

15%
15%

regelmatig op de agenda: van een weekendje weg in de Champagnestreek of naar

10%

Uitgaven:
5%

minder gekende streken worden bezocht. Ook autovakanties in onze buurlanden staan

bij onze Kompanen: een citytrip naar Barcelona of een zonvakantie in Tenerife, en zelfs een

Giften

15%

15%

In België zijn de toeristische trekpleisters zoals de kust en Ardennen populair, maar ook de

In het segment van de vliegreizen zijn Spanje en de Canarische eilanden het meest geliefd

15%
Lidgelden
Partners

Kompanen in de wereld

Uitgaven

25%
Verzekeringen 25%

Communicatie en marketing
Vorming ontwikkelen en organiseren
Werving van vrijwilligers
Verzekeringen
Matchen van reizigers en vrijwilligers
Verzekeringen
Communicatie
en
marketing
Sensibilisering
Communicatie en marketing
Vorming
ontwikkelen
en
organiseren
Dagelijkse werking
Vorming ontwikkelen en organiseren
Werving van vrijwilligers
Werving van vrijwilligers
Matchen
van reizigers en vrijwilligers
Matchen van reizigers
en vrijwilligers
1
Sensibilisering
Sensibilisering
Dagelijkse werkingDagelijkse werking
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Kompaan op pad
REVA beurs Gent

Wetravel2 pop up

Op 25,26 en 27 april 2019 was

Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe Wetravel2-magazine voor toegankelijk rei-

Kompaan aanwezig met een infostand op

zen en daarbij horend vernieuwd reisaanbod voor 2020, was Kompaan mee aanwezig op

de REVA beurs in Gent. de grootste beurs in

de 4 infodagen in Genk, Wetteren, Duffel en Korttrijk. Er kwamen heel wat reizigers langs

Vlaanderen die zich richt op het bekend-

om hun persoonlijke vragen te bespreken. Bovendien mochten we ook nieuwe en bestaande

maken van het volledige aanbod van

vrijwilligers verwelkomen.

bedrijven en organisaties voor personen met
een beperking. Daarnaast werd er ook een
infosessie gegeven over “Reizen met of als
vrijwilliger”.

Belevingsweekend Polderwind

Kangoeroebeurs

Tijdens het belevingsweekend van We-

Een kompaan is er voor iedereen, ook voor gezinnen met kinderen die een helpende hand

Travel2 en Rodekruishotel Polderwind in

kunnen gebruiken op uistap of reis. We informeerden vele gezinnen en organisaties via onze

Zuienkerke op 10, 11 en 12 mei 2019,

infostand op deze unieke zorgbeurs die zich specifiek richt op kinderen en jongeren met een

kregen we de kans om ons aanbod bekend

beperking en hun netwerk.

te maken aan de 150 aanwezigen. Er was
heel wat belangstelling voor ons initiatief,
en dat uitte zich in een mooie opkomst
tijdens onze infosessies over 'Reizen met of
als vrijwilliger'.

Westtoer inspiratie congres
1 november 2019 maakte Kompaan een
deel uit van het inspiratiecongres van Westtoer voor toerisme in West-Vlaanderen, voor
ondernemers en andere stakeholders in de
sector.
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Kompaan in de media

Hugo en Tony op RTV
Vrijwilliger Hugo en reiziger Tony gaan elk jaar een weekje samen op pad. Op RTV,
de lokale TV-zender van regio Kempen en Mechelen, mochten zij vertellen over
vzw Kompaan en wat het voor hen betekent om samen als Kompanen op reis te gaan.

Vzw Kompaan op Radio 2
Op de lanceringsdag van Kompaan, werd
onze coördinator Evelien geïnterviewd over
de werking en toekomstplannen.

Interview vrijwilligers Claire op Radio 2
Enkele maanden later, tijdens haar vakantie aan zee met Ann, vertelde vrijwilligster Claire
over deze en eerdere reiservaringen als vrijwilligster bij vzw Kompaan.

Joe FM
Kompaan in de Gazet van Antwerpen
De lancering van vzw Kompaan werd ook in de kijker gezet met een fantastisch artikel in de
Gazet van Antwerpen.

Op 29 oktober mocht Evelien de werking
van Kompaan toelichten op Joe FM én drie
van haar favoriete platen aan de wereld
laten horen.

Een Boodschap van Algemeen nut
VRT geeft jaarlijks gratis zendtijd (radio en/of televisie) aan organisaties die werken rond
humanitaire en maatschappelijke thema’s.
Tijdens de maand september 2020 ontdek
je onze radio- en tv-spot op de kanalen
van VRT. Samen met de uitgebreide
mediacampagne zal je deze binnenkort
kunnen ontdekken op de nieuwspagina van
onze website.
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De Warmste week 2019
De Warmste Week 2019 is de veertiende editie van Music For Life, een solidariteitsactie die
jaarlijks in de week voor Kerstmis wordt georganiseerd door de Vlaamse VRT-radiozender
Studio Brussel in België. Kompaan was voor het eerst één van de 2088 goede doelen.
Cedric, Tim, DECA, Frederik, Miel, WeTravel2 en enkele Kompanen organiseerde acties ten

Cedric

voordele van vzw Kompaan.

Bubbels & Kerstballen For Life

Comedy For Life

Eerst en vooral zette Kompaan een

24 november werden de lachspieren van

eigen actie op posten. We verkochten

meer dan 100 gasten serieus aan het werk

kerstballen met het logo van Kompaan en

gezet in het CC van Heist op den Berg.

Champagne.

" Echt
hartverwarmend..."

De centrale gasten waren Sven Hardies,

De actie was een schot in de roos, er

Jeron Dewulf en Nigel Williams. De

werden meer dan 200 flessen Champagne

avond werd op gang gebracht door

verkocht.

MC Johan Jast en afgesloten met een
lekker glaasje Champagne aan de bar.
De succesvolle eerste Comedy avond
werd georganiseerd door Cedric Somers,
één van onze enthousiaste ambassadeurs.
Ook konden we weer rekenen op heel
wat helpende handen van onze Kompaan
vrijwilligers.
De volgende Comedy for Life staat
ingepland op 7 november 2020.

Ook volgend jaar zal dit initiatief opnieuw
deel uitmaken van de acties ten voordele
van Kompaan.
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JCI Champagnebar op de kerstmarkt

DECA danst for life !

Tijdens het weekend van 14 en 15 december was de “JCI Champagne Bar” de place to be

Vrijdagavond 30 november stonden in

voor heerlijke bubbels en lekkere hapjes. JCI Lier verkocht heel wat Champagne en andere

Herentals de oude gebouwen van DECA

Onze heerlijke Champagne was op

lekkernijen op de kerstmarkt van Heist-op-den-Berg en ten voordele van vzw Kompaan.

Packaging Group in vuur en vlam. Op

23 december ook te proeven op de

nostalgische beats werd er gedanst voor het

kerstmarkt in Putte. N-VA Putte verkocht niet

goede doel tot in de vroege uurtjes.

alleen Champagne, maar ook vele andere

Alles werd in goede banen geleid door JCI Lier member en Kompaan van het eerste uur,
Tim Beulens. De Champagneflessen vlogen over de toonbank.

De plaatjes werden gedraaid door Anda,
de vrouw van Christophe Lambrecht, vergezeld door "the Architect", Hotel Vinyl & Sister

Champagne op de kerstmarkt
van Putte

drankjes en lekkernijen op hun gezellige
stand. De volledige opbrengst werd geschonken aan vzw Kompaan.

Stereo!
Deze swingende avond werd georganiseerd door onze partner DECA.

Travéloco
Op maandag 28 oktober vloog Frederik
naar Peru om vervolgens door Bolivia,
Noord-Argentinië richting Patagonië in Chili
te fietsen. Een ‘zotte fietsreis’, vandaar de
naam Travéloco. Om Kompaan te steunen,
liet hij zich sponsoren per gefietste kilometer
en verkocht hij mooie T-shirts met het logo
van Travéloco en het logo van Kompaan.
Zo genoot hij niet alleen zelf van een prachtige reis, maar geeft hij ook anderen de
kans om op reis te gaan.

" De
Warmste Kerst"

“Ik wil ook graag op reis” was de titel van
de flyercampagne opgezet door o.a.
Marc Van den Eynde, ex directeur TUI.
Er werden meer dan 2000 flyers verdeeld
over alle TUI shops in Vlaanderen. In deze
flyer werd aan de klanten de mogelijkheid
geboden om kennis te maken met dit initiatief en vrijblijvend een bedrag te schenken.
Payconic zorgde met een QR-code voor een
betrouwbare, innovatieve en gebruiksvrien-

Tim
28

TUI flyeractie

delijke betaalaanpak. Daarnaast sponsorden ze ook het drukwerk van de flyers.
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Doelgericht informeren

Onze uitdagingen
voor de komende
jaren

Om onze werking bekend te maken bij het grote publiek is het de opdracht om zo efficiënt
mogelijk te informeren. Een startende vzw beschikt niet onmiddellijk over grote marketingbudgetten. Kompaan kiest resoluut om het budget te besteden aan de werking.
We kunnen reeds rekenen op onze Kompanen die de boodschap verspreiden. In het komende jaar zullen we proberen om nog meer geïnteresseerde Kompanen te bereiken en te
informeren. Aan de hand van extra infosessies willen we zo goed mogelijk laten kennismaking met onze werking.
Hiervoor zal de onlineactiviteit van Kompaan een belangrijke rol spelen en zal er sterk worden ingezet op sociale media en een creatieve marketingstrategie.

Onze uitdaging is om blijvend onze missie waar te maken.
Kompaan streeft er steeds naar om zoveel mogelijk reisvragen succesvol
in te vullen door de meest geschikte Kompanen met elkaar in contact te
brengen, dat blijft ook in 2020 en de jaren daarna zo.
Studies tonen aan dat steeds meer mensen individueel willen reizen en
op stap gaan. Ze willen zelf kiezen wanneer ze op vakantie of daguitstap gaan, naar waar en met wie. Waarom zou dit niet zo zijn voor
personen met een beperking? Het aanbod van aangepaste vakanties is
echter beperkt en situeert zich vaak in een groepsgebeuren. Personen
met een beperking of zorgvraag kunnen of durven niet alleen op vakantie of uitstap gaan, omdat ze niet weten of er ook op vakantie de nodige
hulp en ondersteuning aanwezig zal zijn. Bovendien is er weinig aanbod van individuele vakanties die zijn aangepast aan personen met een
beperking of zorgvraag. Het beschikbare aanbod is versnipperd, waardoor potentiële reizigers en dagtrippers er hun weg niet in vinden.
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Verdiepend vormen
Met onze basisvorming geven we een heleboel praktische, technische en sociaal-emotionele basistechnieken mee. Zo bereiden we de kandidaat Kompaan
voor om als vrijwillig assistent mee te reizen met iemand met een zorgvraag of/
en beperking. Deze basisvorming is verplicht voor nieuwe vrijwilligers.
Vrijwilligers hebben vaak behoefte aan vorming die bepaalde aspecten van het
takenpakket van de vrijwilliger extra toelicht.
In 2020 zal Kompaan voor het eerst een verdiepend opleidingstraject aanbieden. Tijdens dit traject van 3 vormingen, die telkens 4 uur duren, reiken we de
nodige informatie en praktische tips aan om personen met een zorgvraag nóg
beter te ondersteunen. Voor het nieuwe vormingstraject werken we samen met
experts uit verschillende vakgebieden.

We richten ons tijdens dit traject op 3 specifieke doelgroepen:
• Hoe ondersteun en verzorg ik personen met een fysieke beperking? Welke
hulpmiddelen zijn er en hoe gebruik ik ze?
door WeTravel2
• Hoe ondersteun ik personen met een autismespectrumstoornis?
door Toerisme voor Autisme
• Hoe ondersteun ik personen met een verstandelijke beperking?
door vzw Metgezel
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Gestaag groeien

Kosteloos

Kompaan wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen met een beperking voor wie de drempel te

Bedoeld om mensen met een beperking de ideale kompaan te bieden, dient rekening gehou-

hoog is om volledig zelfstandig te reizen en op uitstap te gaan ook de kans geven om te

den met het kostenplaatje. Zo niet is ons initiatief geen lang leven beschoren.

genieten van het toeristisch aanbod. Zowel voor daguitstappen tot meerdaagse vakanties
onder begeleiding van opgeleide vrijwilligers.

De uitdaging schuilt in de doelstelling dat de bijstand die vzw Kompaan de persoon met een
beperking biedt voor hem/haar geen extra kost betekent.

Om als Kompanen samen op reis te kunnen gaan is het van belang dat we voor zo veel
mogelijk reisvragen de juiste match vinden.

De initiatiefnemers hebben bij de start van vzw Kompaan een berekend risico genomen
door met slechts een deel van het vooropgestelde werkingsbudget de activiteit op te starten.

Kompaan kan reeds rekenen op een actieve poule van vrijwilligers. Hoe groter de poule hoe

Overtuigd van de noodzaak ervan werd de start niet uitgesteld tot er voldoende middelen ter

groter de slaagkans dat we voor iedere reiziger de meest geschikte Kompaan kunnen voor-

beschikking waren. Zo konden wij onze gasten en kandidaat begeleiders reeds in het begin

stellen. Het is dus van belang dat we vrijwilligers blijven aantrekken, informeren en opleiden.

nodige assistentie en dito opleiding aanbieden.

Anderszijds willen we iedereen kunnen overtuigen dat ook reizen met een beperking
mogelijk is. Hiervoor is het cruciaal dat onze werking kenbaar wordt gemaakt bij moeilijk
bereikbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een auditieve beperking, het
syndroom van Down of een psychische kwetsbaarheid.

Community bouwen
We vinden het van groot belang dat onze werking een breed draagvlak kent.
In de komende jaren willen we daarom nog meer inzetten op het ontwikkelen van duurzame relaties en strategische partnerships met bedrijven, vzw’s, overheidsinstanties en
andere vrijwilligersorganisaties.
Met de juiste partners kunnen we samen meer bereiken en onze werking voldoende kracht
bijzetten. We streven ernaar om op structurele basis een samenwerking aan te gaan, en
leggen de focus op het creëren van een wederzijdse meerwaarde. We bekijken graag
samen met jouw organisatie of bedrijf hoe we dit partnership vorm kunnen geven.
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Samen met heel wat stakeholders werd er
de voorbije jaren hard gewerkt aan een
verandertraject sociaal toerisme. Toerisme
Vlaanderen kent subsidies toe aan organisaties die zich inzetten om de vooropgestelde doelstellingen uit dit plan te behalen.
Hiertoe werd in 2018 een oproep ‘Iedereen verdient vakantie’ gelanceerd, met als
doelstelling het inzetten op vernieuwende
manieren om drempels weg te werken in de
volledige vakantieketen. Het betreft hierbij
allerlei mogelijke drempels die een individu
of groep niet op eigen kracht kan overwinnen bij het plannen en realiseren van zijn of
haar vakantie.
vzw Kompaan zet in op het wegwerken van
de drempels toegankelijkheid, zorg en het
mentale aspect. Fysieke drempels kunnen
nu, mits ondersteuning van de vrijwilliger,
wel genomen worden. Bovendien kunnen
zij de nodige zorg ter plaatse bieden.
Daarnaast brengt de aanwezigheid van een
vrijwilliger ook gemoedsrust teweeg.
Toerisme Vlaanderen kende de subsidieaanvraag voor de realisatie van het project
“vzw Kompaan” toe. Met een tussenkomst
van 22.500 euro kon de vrijwilligerswerking worden opgezet.
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WeTravel2
Het initiatief achter de opstart van vzw
Kompaan is gegroeid uit de reisorganisatie
Wetravel2, opgericht door Kristof Steegmans.Omdat reizen altijd kan, ook voor
mensen met een fysieke beperking, startte hij
vier jaar geleden zijn eigen reisorganisatie.
Een sobere start met een beperkt aanbod
groeide gestaag uit tot dé referentie in de
wereld van toegankelijk reizen.
Vandaag biedt WeTravel2 een ruim en di-

www.wetravel2.eu

www.toerismevlaanderen.be

Onze partners

Toerisme
Vlaanderen

vers aanbod wereldwijd, ondersteund door
gespecialiseerde medewerkers en steeds op
zoek naar nieuwe toegankelijke reisdoelen.
WeTravel2 beschikt over de knowhow, ervaring en lokale contacten die u als reiziger
met een beperking niet enkel het reizen
mogelijk maken, maar u ook verzekeren van
een warm welkom.
Met Wetravel2 kan Kompaan rekenen
op een financiële partner en een actieve
ambassadeur. Wetravel2 neemt de werking
van Kompaan trots mee op tijdens infomomenten, opleidingen of presentaties. Daarbij
biedt het team van Wetravel2 ook ondersteuning op enkele praktische zaken.
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TUI België maakt deel uit van TUI Group,

Sinds 1964 en al 4 generaties lang is de

Helou Fashion is een een modezaak en fa-

SD Schrijnwerkerij is een successvolle

de grootste reisorganisatie ter wereld, met

naam Heremans N.V. ononderbroken ge-

miliewinkel uit Wiekevorst. De kledingwinkel

Herentalse onderneming die bestaat uit

meer dan 180 bestemmingen wereldwijd.

associeerd met het merk Volvo in de regio

blinkt uit door zijn persoonlijke stijladvies,

een team van 25 ervaren schrijnwerkers,

TUI stelt alles in het werk om in haar activi-

Heist-op-den-Berg en Aarschot. Dankzij

klantvriendelijke bediening en grote merken-

onder leiding van Stijn Dirken. Ze doen

teiten een ecologische en maatschappelijke

de klantgerichte service en persoonlijke

aanbod. De persoonlijke service, de intieme

onder andere aan houtskeletbouw, dak- en

dimensie te integreren.

aanpak in het familiebedrijf zijn ze 5 jaar

sfeer en het dynamische verkoopteam

gevelwerken en maatwerk voor woon- en

zorgen ervoor dat de klanten met plezier

kantoorinrichting.

opeenvolgend genomineerd voor de Volvo
Vakantie brengt je aan het lachen en daar

klantentevredenheidsaward en kwamen ze

zorgt TUI maar al te graag voor. Van het

4 maal als winnaar uit de bus.

begin tot het einde, TUI draagt zorg voor
een vakantie met een glimlach. Daarom be-

De nieuwe showroom van Volvo Heremans

sloot TUI een 3 jarig financieel partnership

werd begin dit jaar feestelijk geopend

aan te gaan met vzw Kompaan. Bovendien

met een receptie voor zo'n 750 gasten.

gaan ze nog een stapje verder en betrek-

Onze werking ligt nauw aan het hart van

ken ze ook de TUI reizigers bij dit project.

zaakvoerder Rudy Heremans en zijn vrouw

Samen lanceerden we de campagne “Ik wil

Annick. In de plaats van bloemen, cham-

ook graag op vakantie” campagne tijdens

pagne of andere cadeaus vroegen ze een

de eindejaarsperiode. Meer dan 2000

donatie voor vzw Kompaan. Tijdens de

flyers werden verdeeld over alle TUI shops

receptie kreeg Kompaan ook de kans om

in Vlaanderen. In deze flyer werd aan de

de werking toe te lichten en de gasten te

klanten de mogelijkheid geboden om kennis

bedanken voor hun donatie.Een geweldig

te maken met dit initiatief en vrijblijvend een

geslaagd en creatief initiatief.

bedrag te schenken. We zijn ervan overtuigd dat dit lange termijn partnership tussen
Kompaan en TUI nog heel wat vruchten zal
afwerpen in de toekomst.
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blijven terugkomen.
Kompaan en het team van SD staken de
Het unieke aan Helou Fashion is dat ze

koppen bij elkaar om hun partnership een

vrouwen de mogelijkheid bieden om een

extra dimensie te geven. Daaruit onstond het

volledige outfit samen te stellen, met bijpas-

idee “Kompaan voor 1 dag”. Een medewer-

sende schoenen en accessoires. De kleren

ker van het bedrijf op daguitstap met een

zijn bovendien stijlvol, er is veel keuze en

reiziger van Kompaan.

www.sdschrijnwerkerij.be

Helou Fashion
www.helou.be

Volvo Heremans
www.partner.volvocars.be/nl/heremans-heist-op-den-berg

www.tui.be

TUI

SD Schrijnwerkerij

elke vrouw krijgt aangepast stijladvies.
Zo ging medewerker Philippe een dag op
Helou Fashion is opgericht door de ouders

pad met Luc, een optimistische Kompaan

van Kristof Steegmans en werd door de

van het eerste uur. Na een heerlijk ontbijt

jaren heen een begrip in Wiekenvorst

ontdekten ze samen enkele mooie en uiter-

en ver daarbuiten. Kristof en zus Ann zijn

aard toegankelijke plekken in Limburg.

heden de drijvende krachten achter deze
unieke modezaak. Het familiebedrijf draagt

Het resultaat van deze inspirerende dag

dan ook de werking van Kompaan nauw

werd in beeld gebracht met een videover-

in het hart. Helou voorziet ieder jaar een

slag. Dit is terug te vinden op de website

financieel duwtje in de rug van Kompaan

van vzw Kompaan.

en werkt actief mee aan de events en acties
ten voordele van de vzw.
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Hillview vertaalt het verhaal van een merk

Gecima is actief in het voorzien van tijde-

De Lionsclub uit regio Heist-Westerlo, "Het

Wat in 2012 begon als een benefiet voor

of onderneming naar één of meerdere

lijke onderkomens voor werfgebouwen,

Juweel der Netevallei" heeft als hoofddoel

Xander Berbé, die in een rolstoel belandde

video’s die impact hebben op alle online

sociale lokalen of klaslokalen. De twee

"We serve". Deze missie dragen ze hoog in

na een verkeersongeval, groeide uit tot een

kanalen. De succesvolle start up uit Genk

vestigingen, in Villers-le-Bouillet en Waver,

het vaandel. Net als vzw Kompaan zetelt

geweldig festival in het Brusselse.

maakt video-producties voor bedrijven en

garanderen Gecima een optimaal bereik in

organisaties, die ze kunnen gebruiken op

heel België.

de sociale media of op beurzen. Dat kan
gaan van een korte voorstelling van het be-

Dankzij hun sterke punten neemt Gecima

drijf, een promotievideo tot het verslag van

al meer dan een halve eeuw een sterke

een evenement. Hillview biedt ondersteu-

ook Lions Heist-Westerlo in de cultuurraad
van de gemeente Heist-op-den-Berg.

Elk jaar in mei wordt het Poelbosdomein
in Jette een heel weekend omgetoverd tot

Ieder jaar werft deze lokale afdeling fond-

een heus festivalterrein met spetterende

sen via opbrengstactiviteiten. Deze worden

optredens, animatie voor groot en klein, een

marktpositie in op vlak van modulaire

verdeeld onder enkele initiatieven die

heerlijk eet- en drankaanbod,...

ning doorheen het volledige video videom-

bouw. Reactiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en

bijdragen aan de maatschappij, waaronder

arketing proces, of neemt slechts een deel

know how zijn de voornaamste troeven

vzw Kompaan. In de toekomst zullen we

Wheelchairity Festival is er voor iedereen.

ervan voor haar rekening. Van strategie en

van Gecima. Het bedrijf garandeert

naast het uitwerken van nieuwe initiatieven

Daarom zijn de nodige aanpassingen

concept tot productie en zelfs verspreiding.

duurzame oplossingen, en legt de focus op

met deze middelen, ook samen een uitwis-

voor personen met een fysieke beperking

eenvoud en innovatie.

selingsdag met een fijne activiteit op het

aanwezig, bijvoorbeeld een rolstoelpodi-

programma zetten.

um, parkeerplaatsen vlakbij en aangepaste

De sleutel naar succes ligt volgens Hillview
in echte betrokkenheid. Beschouw ze daar-

Gecima wordt gerund door de familie

om gerust als een ambitieuze familie, want

Somers, waar ook onze trotse ambassadeur

dat is de relatie die ze graag opbouwen.

Cedric toe behoort. Hun financieel duwtje

Als kers op de taart kiest vzw Wheel-

in de rug heeft ervoor gezorgd dat we

chairity jaarlijks enkele initiatieven uit die

Filip en Sam van het ambitieuze Hillview

tijdens het eerste jaar enkele nieuwe initia-

een financieel duwtje in de rug verdienen.

zetten hun schouders mee onder het

tieven konden ontwikkelen die noodzakelijk

Met de opbrengst die we ontvingen van

“Kompaan voor 1 dag” concept. De

waren om vzw Kompaan meer naamsbe-

vzw Wheelchairity werd de opstart van

prachtige videoproducties en financiële

kendheid te geven.

vzw Kompaan mee mogelijk gemaakt.

www.wheelchairity.be

Lions
www.lions.be

Gecima
www.gecima.be

www.hillview.be

Hillview

Wheelchairity
vzw

toiletten.

inbreng zorgen voor een mooi creatief
partnership.
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Zeggen &
Schrijven

Met "Kristof On The Move" streeft Kristof

Onder het motto "gepaste communicatie

Steegmans, bezieler van vzw Kompaan,

opent deuren die anders gesloten

naar meer toegankelijkheid en openheid

blijven" zorgt Marc Van den Eynde van

binnen de ruime toeristische sector. Door zijn

Zeggen & Schrijven voor professioneel

deskundige advies en coaching, volledig

advies aan individuen en bedrijven omtrent

op maat van jouw organisatie, gaat hij op

communicatie in de ruime zin van het

zoek naar passende oplossingen die blij-

woord. Met meer dan 40 jaar ervaring in

vend van aard zijn. Vanuit zijn ervaringen

diverse management- en directiefuncties

formuleert Kristof suggesties om de verschil-

is Marc de geknipte persoon om een

lende drempels van jouw werking weg te

coachende rol op te nemen in verschillende

werken.

contexten.

Daarnaast zet Kristof met "Kristof On The

Als partner van vzw Kompaan ondersteunt

Move" sterk in op sensibilisering in de vorm

Zeggen & Schrijven ons in geschreven com-

van voordrachten op diverse evenementen.

municatie, het uitwerken van een strategisch

Heb je nood aan een inspirerende gastspre-

plan rond partnerships, enzovoort.

www.zeggenschrijven.be

www.kristofsteegmans.com

Kristof
On The Move

ker, dan kan je steeds bij hem terecht!
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De wereld rond

Samen een droom beleven in
Disneyland
Enkele maanden geleden kreeg ik de vraag

iedere dag opnieuw. Alles is daar zo

om Anneke te begeleiden op haar verjaar-

groots, de Disneybubbel, bijna niet te

dagsreis naar Disneyworld. Het leek, op het

vatten. We hebben beiden onze grenzen

eerste zicht, toch wel een hele onderneming

verlegd en onze comfortzone doorbroken.

om met ons tweetjes zo ver te reizen, maar
het werd voor ons beiden een onvergetelijk

Ik kon me ook geen toffer meisje voorstellen

avontuur.

om te mogen begeleiden. Eentje die heel
goed weet wat ze wil, heel communicatief

Meerdere keren ben ik met Anneke en haar

is en steeds haar grenzen verlegt. Praten is

ouders rond de tafel gaan zitten om samen

toch zo belangrijk, brengt rust en regelmatig

een gepaste planning op te stellen in functie

een wederzijdse knuffel doet wonderen!

van haar wensen en verlangens maar ook
haar kunnen. Ik ben ook een dagje samen
met Anneke op stap geweest om meer

Claire

vertrouwd te worden met mekaar. Zo kreeg
ik ook wat meer inzicht in wat wel en niet
kon en wat voor Anneke moeilijke situaties
konden worden.
We hadden een ‘strak’ plan opgesteld voor
iedere dag, zowel op vlak van timing, de
bezoeken aan de Disneyparken, de boodschappen en heel belangrijk, eten. Het leek
toch een tsunami aan indrukken, ervaringen
en belevenissen voor haar,
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Dominique en Patrick in
Egypte

Met Tony naar de Vlaamse
Ardennen

Patrick bezoekt jaarlijks zijn familie in

Tony wou de streek van de Ronde van

Geraardsbergen met zijn “mattetaarten”,

Egypte. Zo lang het kan, wil hij dit natuurlijk

Vlaanderen eens van dichtbij bekijken. We

en de befaamde muur bleken meer dan de

blijven doen! Patrick heeft jongdementie,

spraken dus af om mekaar wat beter te le-

moeite waard. Door de steile hellingen was

wat de reis naar Egypte steeds uitdagender

ren kennen en zo deze trip naar de Vlaam-

het wel iets moeilijker om ons te bewegen,

maakt. Sinds vorig jaar doet hij beroep op

se Ardennen voor te bereiden. Maandag

maar ja we waren dan ook in de Vlaam-

een Kompaan om zijn reis in goede banen

8 juli laadden we ons valiesje in en gingen

se Ardennen. Onder een zonnige hemel

te leiden. Dit jaar ging ik met hem mee naar

we er voor.

beleefden we donderdag een schitterende

Egypte. We hebben beide enorm hard van

dag in Pairi Daiza. Een uiterst mooie erva-

deze reis genoten! Patrick is een echte le-

Na twee uur én een tussenstop, kwamen

ring met een zeer positief ingestelde Tony

vensgenieter. Als hij volgend jaar terug naar

we aan in Kluisbergen. “De Pupiter”, gele-

maken deze trip onvergetelijk.

Egypte (of ergens anders) wil, ga ik zeker

gen op de top van de oude Kwaremont, is

opnieuw mee!

volledig aangepast om personen met een

Na onze vier dagen heb ik heel wat spie-

beperking te ontvangen en te verwennen.

ren bij gekweekt door de rolwagen bergop

Alles verliep heel vlot met dank aan de

en bergaf te duwen!

Dominique

perfecte organisatie door WeTravel2 en
Kompaan.

Hugo

Over de Paterberg en in de nabije omgeving gingen we op verkenning, onderweg
proefden we al een “Kwaremont” , het
plaatselijk biertje. We bezochten Oudenaarde, proefden de sfeer op het mooie
marktplein en genoten van een lekkere
“Blonde van Eename”. Een kijkje in het wielermuseum van de “Ronde van Vlaanderen”
maakten onze dag compleet.
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vzw Kompaan zou niet kunnen bestaan zonder de eindeloze inzet van al onze Kompanen:
vrijwilligers, reizigers en ambassadeurs. We zetten hen graag extra in de kijker met een
welgemeende 'dankuwel' voor al hun enthousiasme die bijdraagt tot een nog veelbelovende
organisatie. Bedankt!
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Herenthoutseweg 31B
2222 Wiekevorst
0489 37 47 99
info@vzwkompaan.be
www.vzwkompaan.be
BE93 7343 9719 1767

