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Doel van het onderzoek

Niet alle personen met een zorgnood kunnen gebruik maken van het regulier aanbod 
om op vakantie te gaan.  Ze zijn op zoek naar aangepaste verblijven om te kunnen 
genieten van een welverdiende vakantie.  De zorgverblijven ervaren een verschuiving 
in de noden van de bezoekers. Een voorbeeld hiervan is de reisformule: ipv in groep 
te komen, komen de bezoekers liever alleen of met familie en vrienden.  

Dit onderzoek kijkt naar de veranderende noden van bezoekers van vakantie 
zorgverblijven en de evolutie die aanbieders ervaren ivm de specifieke behoeften 
van de bezoekers. 

Op deze manier kan vraag en aanbod van vakantie zorgverblijven beter op elkaar 
afgestemd worden.  We geven de aanbieders van zorgverblijven suggesties voor 
verbetering en informatie over de wensen van de mensen met een beperking. 



Methodologie

VOORDEEL
Op een budget vriendelijke manier een inzicht krijgen in de motieven, gedrag en emoties van 
de aanbieders en bezoekers van de zorgverblijven.  Dit laat toe om extra informatie te 
verzamelen die in een kwantitatieve vragenlijst niet aan bod zou komen.

Voor het bevragen van de vakantiegangers met een zorgnood en de aanbieders 
van zorgverblijven hanteren we volgende methodologie:

• 2 focus groepen met de vakantiegangers met een zorgnood (1 in Antwerpen – 1 in 
Munte)

• 2 focus groepen met de aanbieders van zorgverblijven (1 in Antwerpen – 1 in Gent)

• 5 diepte interviews met mensen met een zorgnood en/of hun begeleiders

Triamant
Hoeve Megusta

Casa Ametza
Ter Duinen

B&B Altijd 
genieten
De Ceder

Middelpunt
De Pupiter





ASSOCIATIES MET VAKANTIE





Op ontdekking gaan
Rust

Genieten
Vrij zijn

Lekker eten
Mentaal opladen

Verhuis
Opeenstapeling van 

ontgoochelingen
Niet welkom
Geen respect

Spanning

+ -



Associaties met op vakantie gaan

• Een niet voldoende toegankelijk verblijf is een grote bekommernis
– Spanning, ‘tjolen’, avontuur en hindernissen
– Enkele negatieve ervaringen:

• Wc blijkt niet aangepast te zijn
• Men kan de kamer niet binnen want de gang is te smal om de draaicirkel te kunnen maken

• Voor mensen met een fysieke beperking is reizen vaak ‘een ganse verhuis’ (tillift, 
douchezetel,…).  Als men materiaal kan huren of het is aanwezig en dit is 
financieel haalbaar verblijf, kan de verhuis beperkt worden wat uiteraard een 
voordeel is.

• Begeleider (vrienden/familie) heeft ook spanning indien ze op vakantie gaan met 
mensen die een toegankelijk verblijf & activiteiten nodig hebben.
– Men kan vaak op voorhand de situatie niet inschatten van de faciliteiten van het verblijf.
– Waar gaan we kunnen eten? Gaan we in het restaurant kunnen? Wat kunnen we doen?

• Mensen die nood hebben aan een toegankelijke omgeving (restaurants, 
activiteiten,…) ervaren vaak dat ze niet welkom zijn en een gebrek aan respect. 

‘We vertrekken 
zonder 
verwachtingen 
om het leefbaar 
te maken en niet 
ontgoocheld te 
worden’



Associaties met op vakantie gaan door vakantiegangers

• Rust en het motto ‘niets moet, alles mag’ geeft een gevoel van vrijheid.  Dit is 
voor mensen die in groep leven met een strikt programma zeer belangrijk.  
Mensen die individueel wonen en een zorgnood hebben genieten eveneens van 
de vrijheid.  Op vakantie wordt er vaak een minder strak schema gehanteerd.  
– Thuis komt de dokter, verpleegster, kine,…

• Mogelijkheden om nieuwe ontdekkingen te doen binnen de (fysieke) beperkingen

• Mensen zonder fysieke zorgnood (geen nood aan toegankelijk verblijf) hebben 
niet de bekommernis rond het al dan niet toegankelijk zijn van het verblijf.  Zij 
associëren op vakantie gaan met vreugde en plezier. Ook wel met 
zenuwachtigheid, gespannen verwachtingen.  Als men in groep reist vraagt men 
zich af welke nieuwe mensen men gaat leren kennen. 

‘‘Het bezoek aan 
de chocolade 
fabriek was super’

+



Kanalen om informatie te zoeken

• Men heeft niet altijd vertrouwen in brochures die informatie verstrekken rond 
toegankelijkheid.  Dit veroorzaakt natuurlijk stress en spanning omdat men het 
vakantieverblijf niet correct kan inschatten.

• Gespecialiseerde brochures over toegankelijke vakanties zoals de brochure van 
Toerisme Vlaanderen worden wel naar waarde geschat.

• Mensen met een mentale zorgnood zonder specifieke fysieke zorgnood halen 
informatie uit brochures en catalogussen.   Op deze basis kiezen zij zelf 
kampen/groepsreizen uit. Toegankelijkheid speelt hier minder een rol.

• Mond-aan mond reclame, ervaringen van vrienden en familie is een heel belangrijke 
bron.  Voornamelijk het feit dat men de getuigenissen kan vertrouwen speelt hier mee.

• Men gebruikt het internet voor het zoeken naar verblijven en voor informatie omtrent 
de toegankelijkheid.  Het aanbod van goede betrouwbare websites blijft beperkt.  

‘Toegankelijkheid 
heeft zoveel 
gezichten als dat 
er mensen met 
een beperking 
zijn’



Kanalen om informatie te zoeken

• www.toegankelijkreizen.be: deze informatie is vaak ontoereikend, te vaag en 
klopt niet altijd

• Testen van toegankelijkheid en verzamelen van informatie gebeurt steeds meer 
door organisaties.  Deze informatie bereikt echter maar zeer moeilijk het brede 
publiek dat hier nood aan heeft. 

• Toeristische informatie kantoren zouden zich beter moeten informeren zodat ze 
betrouwbare informatie kunnen verstrekken en ook een betrouw kanaal kunnen 
zijn.  

http://www.toegankelijkreizen.be/


CRITERIA BIJ HET KIEZEN VAN

EEN VAKANTIEBESTEMMING



Toegankelijkheid is een essentieel criteria

• Toegankelijkheid van het gebouw en de kamer is het voornaamste criteria.  
Belangrijk dat ook de badkamer en het sanitair aangepast is.  

• A+ label is voor de bezoekers een goede, vaste waarde.  Wanneer een verblijf een 
A+ label heeft, weet men dat het verblijf toegankelijk is.  Dit is een geruststelling 
voor de vakantiegangers.    

• Afhankelijk van de zorgnood is het belangrijk dat er materiaal aanwezig is zoals 
tillift, zitschelp,…Dit zorgt ervoor dat er minder moet verhuisd worden bij een 
vakantie.  Dit materiaal hoeft geen eigendom van het verblijf te zijn.  Wel 
belangrijk dat het gehuurd kan worden bij de thuiszorgwinkels ed aan een goede 
prijs.  Dat het verblijf goede afspraken kan maken met deze aanbieders van 
materiaal.  Het is belangrijk dat men duidelijk communiceert over het aanwezige 
materiaal.

‘Toegankelijkheid 
is zo zwak als de 
zwakste schakel’



Toegankelijkheid is een essentieel criteria

• Belangrijk dat de hele keten van voordeur tot op de vakantieplaats verzekerd is. 

– Openbaar vervoer in Vlaanderen blijkt een reëel probleem te zijn.  
Scooters mogen niet op de bus.  

– SN airlines en Brussels Airport blijken een goede service te bieden naar 
mensen met een beperking

– Vb Alarmknoppen op de toiletten in de luchthaven is belangrijk

• Faciliteiten moeten ook toegankelijk zijn vb een zwembad, restaurant dat 
toegankelijk is.  

• Zorgen dat er toegankelijke uitstappen voorzien zijn.  Men wil niet vastzitten op 
de kamer.

– Barcelona, Lanzarote worden omschreven als zeer toegankelijk met zeer veel 
voorzieningen en mogelijkheden



Inclusie is voor velen een criteria

• Inclusie is zeer belangrijk voor een grote groep van vakantiegangers met een 
zorgnood.  Men wil niet heel de tijd geconfronteerd worden met enkel 
vakantiegangers met een zorgnood.  

• Bij zwaar mentaal gehandicapte mensen ligt het inclusie verhaal veel moeilijker 

– Deze mensen schreeuwen soms ‘s nachts en houden andere bezoekers wakker.  

‘Dit jaar was het hele hotel toegankelijk.  Maar dan 
was er ook in ieder groepje wel iemand met een 
beperking.  Dat vond ik de wereld op zijn kop’

‘Zelfs van de meest tolerante mensen kan je moeilijk 
begrip verlangen als ze op vakantie elke nacht wakker 
geroepen worden’



Welkom zijn en respect krijgen zijn belangrijk

• Uiteraard is de omgeving van het vakantieverblijf zeer belangrijk.  Musea, 
wandelingen, restaurants,…waar men welkom is, zijn essentieel voor een 
geslaagde vakantie. Voor mensen met enkel een mentale beperking zonder nood 
aan een toegankelijk verblijf is dit het voornaamste criteria.  De begeleiders van 
deze reizen bekijken dit ook in detail alvorens een verblijf te boeken.   

• Bij het boeken van kampen is het voor velen met een mentale beperking 
belangrijk dat men de begeleiders kent.  Vertrouwen en geborgenheid spelen 
hierbij een rol.  

‘Ik ga vaak 
met dezelfde 
organisatie en 
dezelfde groep 
omdat dat 
gezellig is’



Aangepaste zorg is essentieel

• Het is belangrijk dat er een netwerk van hulpverleners (wit-gele kruis) is waarop 
men een beroep kan doen indien geen permanente zorgverlening aanwezig is.  
Belangrijk is dat men bekijkt hoe men dit kan inplannen.  Alle mensen met een 
nood willen ‘s morgens rond hetzelfde uur geholpen worden.  Niet te vroeg maar 
ook niet te laat zodat men niet meer op uitstap kan. 

• Keuken moet kunnen inspelen op de noden van de mensen vb gemixt eten, 
zoutarm, glutenvrij, …



Aangepaste zorg is essentieel

• Wanneer de bewoners van groepsverblijven een kamp/groepsreis doen (niet met 
hun leefgroep & begeleiders) is het zeer belangrijk dat de organisatie de 
bewoners goed kent.  Belangrijk dat er een gedetailleerde vragenlijst rond het 
zorgthema voorzien wordt zodat men weet wat de noden zijn van de 
vakantieganger.  Belangrijk is dan ook dat de voorziene zorg aangepast is aan de 
noden 

– Vb.  Verblijf voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking tracht voor hun 
bewoners een jaarlijkse vakantie te organiseren.  Ze gaan hiervoor mee met 
organisaties zoals vb Kazou.  Is al voorgevallen dat de accommodatie niet aangepast is 
aan de zorgnood en men de bewoner van het kamp moet gaan ophalen.  

‘‘Ik ga vaak 
met dezelfde 
organisatie en 
dezelfde groep 
omdat dat 
gezellig is’



Boeken

• Via internet ed info verzamelen en via telefoon/e-mail boekt men de reis. Vaak 
belt men om bepaalde zaken af te checken en zeker te zijn dat de accommodatie 
beantwoordt aan de verwachtingen.  Sommigen zetten nadien alles op mail om 
schriftelijk bewijs te hebben van de gemaakte beloften door het verblijf.  

‘Als je via internet boekt, zou er een knop moeten zijn waar je kan 
selecteren op toegankelijkheid & opmerkingen kan formuleren.  
Dit om negatieve verrassingen te vermijden.’ 



DREMPELS DIE MEN ERVAART

BIJ HET OP VAKANTIE GAAN



De belangrijkste drempel is de prijs

• Prijs is een zeer belangrijke factor bij het boeken van een vakantie
– Als het valide vrienden zijn die meegaan is de prijs ook belangrijk omdat ze 

vaak nog een andere reis willen maken

• Extra bijbetaling voor bepaalde voorzieningen is normaal vb tillift, 
douchezetel,…
– Dit mag echter niet vanuit puur commercieel oogpunt aangeboden worden.  

Eerlijke prijzen zijn belangrijk.  

‘Het project Middelpunt in Middelkerke is gewoonweg 
super maar hier speelt het prijskaartje erg in ons 
nadeel.  Een midweek is heel duur, soms te duur’

‘Een scooter werd via de website van het hotel 
aangeboden maar bij de verhuurbedrijven in de stad 
lag de prijs 20% lager’



De onzekerheid is een belangrijke emotionele drempel 

• Het is belangrijk dat het totale plaatje klopt.  Zowel het verblijf als de omgeving 
(activiteiten, openbaar vervoer, restaurants,…) moeten toegankelijk en 
respectvol zijn. Deze onzekere factoren maken dat men niet of met spanning op 
vakantie vertrekt en een drempel ervaart om activiteiten te ondernemen.  

• Het niet kennen van de begeleiders bij groepsreizen vormt voor sommigen een 
drempel

‘Je moet een 
beetje gek zijn om 
te vertrekken’

‘Soms zijn we al uitgeput als we aan de 
ontbijttafel zitten omdat we heksentoeren 
hebben moeten uithalen om onze vriendin 
(met een zorgnood) te wassen’



Een drempel die men pas recentelijk ervaart is onveiligheid

• Zeer specifieke problematiek voor doelgroep van elektrische rolstoelgebruiker 
met beperkte vocale mogelijkheden.  

• Kwetsbaarheid van de domotica van elektrische rolstoelen gecombineerd met 
een hoger (gevoel van) onveiligheid. Als men als individuele elektrische 
rolstoelgebruiker met beperkte vocale mogelijkheden op pad gaat ervaart men 
onveiligheid 

– vb men trekt aan draden van de rolstoel en niets werkt nog, ook de telefoon 
niet.  

– Vb trein: men wordt niet van de trein geholpen in het juiste station – men 
belandt bij de postpakjes

=> Men wil zichzelf beschermen tegen angst en verdriet die dergelijke situaties 
met zich meebrengen



Een grondige voorbereiding is essentieel

• Zich goed informeren is het belangrijkste van de voorbereiding.  Hier kruipt zeer 
veel tijd in.  Men screent zoveel mogelijk het hotel en de omgeving via het 
internet & persoonlijke contacten.   

• Men belt de verpleging, kine,…af en vraagt deze eventueel aan op een andere 
locatie in België

• Voor de groepsreizen van mensen met een mentale beperking (zonder grote 
fysieke zorgnood) worden informatiebrochures & informatie avonden voorzien.  
Het is belangrijk dat ze goed voorbereid worden en weten wat op het programma 
staat.  

‘Nadeel dat de 
gegevens van 
toegankelijke 
verblijven 
doorgegeven 
worden en dat 
deze verblijven 
dan veel mensen 
met een 
beperking 
aantrekken’



DEFINITIE VAN HET IDEALE

VAKANTIE VERBLIJF



Individuele reizigers willen in het reguliere circuit 

op vakantie gaan 

• Zowel voor individuele reizen als voor groepsreizen gaat men naar het binnen-en 
buitenland.  De eisen die gesteld worden zijn identiek voor beide formules.  
Uiteraard is het belangrijk dat als men naar het buitenland gaat dat het vervoer 
eveneens toegankelijk is vb voorzieningen op het vliegtuig
– Persoon met zware fysieke handicap krijgt gratis van de luchtvaartmaatschappij (SN Brussels 

Airlines) een extra stoel om haar comfort en dat van de medereizigers te verhogen

• Reizigers met een zorgnood die niet in een gemeenschap wonen, willen zolang 
men kan in het reguliere circuit zijn gading vinden.  Inclusie is hierbij zeer 
belangrijk. Men wil geen vakantie doorbrengen met enkel mensen met een 
zorgnood.  Eveneens is de flexibiliteit een grote troef.  In groep ligt vaak alles vast 
en heeft men slechts een beperkte mogelijkheid om initiatief te nemen. 

• In dit reguliere circuit is geen zorg onmiddellijk voorhanden maar aan het onthaal 
ed kan men wel in nood om hulp vragen.



A+ verblijven zijn een logische volgende stap 

• Als men niet langer in het reguliere circuit op vakantie kan gaat,  gaat men op 
zoek naar A+ verblijven.  In eerste instantie hoeft hier geen permanente zorg 
aanwezig te zijn. Men reist nog steeds individueel.

• Wanneer de beperking een permanente aanwezigheid van medisch geschoold 
personeel vraagt of men is te eenzaam gaat men naar zorgverblijven zoals vb Ter 
Duinen.  

‘Wanneer het 
echt niet meer 
gaat dan gaan we 
naar Ter Duinen’



Zorgverblijven met medische zorg voor handen 

• Men kiest voor de zorgverblijven type Ter Duinen , Ceder, Middelpunt op 
basis van 2 elementen
– Mensen voelen zich eenzaam. Ze zoeken het gezelschap van een groep op
– Mensen met een beperking die nood hebben aan de permanente 

aanwezigheid van een medisch team.  

• Nadelen van deze zorgverblijven
– Deze zorgverblijven worden wel als te ‘klinisch’ gezien.  
– Men mist inclusie.  Voornamelijk mensen met een beperking gaan op reis 

naar zorgverblijven
– Wordt aanzien als ‘de laatste kans’ om op reis te gaan. Als het echt niet 

anders kan

• Voordeel
– Permanente zorg.  Ideaal voor vb dochter met een dementerende, 

hulpbehoevende mama.  Dankzij de ondersteuning kunnen ze nog op 
vakantie gaan en hebben ze nog vrijheid.  Ook zeer goed voor vb zwaar 
mentaal gehandicapten



Zorgverblijven met medische zorg voor handen 

• Groepsreizen gaan niet afnemen gezien de vergrijzing van de bevolking en het feit 
dat mensen meer op reis gaan en op oudere leeftijd.  In de mate van het 
mogelijke gaat men wel zo lang mogelijk individueel reizen.  

• Wanneer men nood heeft aan extra veiligheid of aan gezelschap om de 
eenzaamheid tegen te gaan, kiest men voor een groepsreis/groepsverblijf.  Men 
weet dat de verblijven toegankelijk zijn en dat de vrijwilligers of de medische hulp 
ter plaatse ondersteuning kan bieden.  

‘In groep op reis 
gaan heeft zeker 
nog toekomst 
omdat men de 
veiligheid heeft 
van in groep op 
reis te gaan’



Groepsreizen

• Personen die in groep wonen en leven (met mentale of fysieke beperking) 
gaan ook vaak in groep op vakantie naar vakantiehuizen of zorgverblijven.  
– Mensen met een mentale/fysieke beperking die hiertoe in staat zijn, 

schrijven zich ook in voor kampen.  Hier leren ze nieuwe mensen kennen en 
gaan ze buiten de comfortzone. Zoals reeds vermeld is het belangrijk dat de 
organisatoren van kampen de zorgnood van de gasten zeer goed kennen.

– Mensen met een mentale beperking zonder specifieke zorgnood maken ook 
groepsreizen naar reguliere vakantieverblijven met hun eigen leefgroep.

– Mensen met een grote zorgnood gaan naar zorgverblijven zoals vb 
Middelpunt

• Het gebeurt dat ouders de personen met een zorgnood ook meenemen 
op vakantie voor een kortere periode.  Afhankelijk van de beperking kan 
dit in het reguliere circuit of aangepast aanbod zijn



Het ideale verblijf speelt in op de zorgnood

• Er is een duidelijk verschil in het ideale verblijf tussen reizigers met een mentale 
beperking zonder belangrijke fysieke zorgnood en reizigers met een fysische 
beperking.

• Voor mensen met enkel een mentale beperking is het belangrijk dat de omgeving 
voldoende mogelijkheden biedt vb wandelen, bezoek musea, bezoek fabriek, 
restaurant bezoek,…Men kan uitstappen maken en is welkom.  Het verblijf zelf 
moet niet aan een A+ label voldoen.  De groep beslist dan zelf of er al dan niet 
gekookt wordt.  Als er zelf gekook wordt is het uiteraard belangrijk dat er een 
goed uitgeruste keuken aanwezig is.  Voor het overige zijn er geen speciale 
voorwaarden waaraan het verblijf moet voldoen.



Het ideale verblijf speelt in op de zorgnood

• Voor mensen met een fysieke beperking ligt dit duidelijk anders. Men is verplicht 
om aan de vrienden/begeleiders hulp te vragen voor de zorg als men op vakantie 
gaat.  Belangrijk dat men zo zelfstandig mogelijk kan handelen en dat het verblijf 
de beloften rond toegankelijkheid nakomt. Als de accommodatie toegankelijk is, is 
dit een zeer aangename vakantie en weegt de verzorging ook niet voor de 
begeleiders/vrienden

– Vb goed toegankelijke douche met douchestoel ed maakt dat het geen 
opgave is voor de begeleider om de persoon met zorgnood te douchen



Het ideale verblijf is warm en gezellig

• De zorgverblijven of A+ vakantieverblijven mogen niet te klinisch zijn.  Belangrijk 
is dat deze gezellig en huiselijk zijn. 

• Extra faciliteiten zorgen ervoor dat men een onbezorgde vakantie heeft

– Vb in Middelpunt heeft men rolstoelfietsen = enorme troef‘De rolstoelfietsen 
in Middelpunt zijn 
fantastisch



Inclusie zorgt voor een ideale vakantie

• Voor mensen die individueel op reis gaan is het belangrijk dat er een mooie 
mengeling van toegankelijke huizen en appartementen met ‘gewone’ huizen en 
appartementen is.  Dit om zeker inclusie te hebben.

• Ideaal is dan een assistentiepost waar men beroep op kan doen indien nodig.  
Uiteraard tegen een betaalbaar tarief.  Zorg op maat aanbieden zodat men er 
enkel voor betaalt indien men deze zorg nodig heeft.

’Het is de 
omgekeerde 
wereld als we de 
hele tijd in een 
groep van 
mensen met een 
beperking zitten’



De zorgnood heeft impact op de verwachtingen en drempels

Meer negatieve 
zenuwachtigheid 

Mensen met een 
fysieke en/of zware 
mentale zorgnood

Prio: A+ 
label/toegankelijk 

verblijf is belangrijk. 

Tweede parameter:
Toegankelijke 
respectvolle  
omgeving. 

Mensen met een 
mentale beperking 
zonder een fysieke 

drempel

Respectvolle, 
uitnodigende 
omgeving is 
belangrijk

Kijken uit naar 
vakantie – Positieve 

zenuwachtigheid



Evolutie nav toenemende zorgnood

Regulier circuit 
toegankelijk –
individueel reizen

Individueel reizen 
naar A+ verblijf 
maar inclusie is 
belangrijk

Alle hulpmiddelen 
voorhanden die 
men kan huren

Individueel reizen 
naar zorgverblijven: 
A+ verblijf met zorg

Droom: hulppost 
waar men beroep 
op kan doen indien 
nodig, tegen 
betaalbaar tarief

Groepsreizen naar 
zorgverblijven
A+ verblijf met zorg



Mensen met een beperking die in een groep wonen

Men woont en leeft 
in groep 

Op kamp naar reguliere 
verblijven/aangepaste 
verblijven

Groepsreizen naar reguliere 
verblijven voor mensen met 
mentale beperking en 
beperkte fysieke zorgnood vb 
hotel, vakantiehuis

Groepsreizen naar 
zorgverblijven indien grote 
zorgnood A+ verblijf al dan 
niet met permanente zorg.  
Individuele begeleiding wordt 
soms voorzien

Groepsreis



WAT BEPAALT DE 

TEVREDENHEID OVER 

DE VAKANTIE?



Het nakomen van de beloftes is essentieel 

voor de tevredenheid

• Algemeen kunnen we samenvatten dat men tevreden is als de vakantie in 
functie is van de zorgbehoevenden en zijn noden. 

• Betrouwbare en eerlijke informatie. Belangrijk dat men beloften nakomt

– Heel vaak is men ontgoocheld.  Men krijgt niet de 
kamer/studio/appartement die men nodig heeft op het vlak van 
toegankelijkheid.  Valide mensen begrijpen de zorgnood niet altijd.  Men 
maakt foute inschattingen van wat mogelijk is voor mensen met een 
(elektrische) rolstoel of scooter

‘Het aanbod moet 
meer afgestemd 
worden op de 
zorgnood en 
zorgzwaarte van 
de 
vakantiegangers’



Het nakomen van de beloftes is essentieel 

voor de tevredenheid

– Aantal voorbeelden:

• Gang te smal men kan de draaicirkel niet maken met de elektrische 
rolstoel.  

• Men vraagt of het zandsculpturen festival toegankelijk is.  
Organisator zegt dat het toegankelijk is maar blijkt niet zo te zijn in de 
praktijk.

• Men gaat mee op kamp (vb Kazou) maar de begeleiders begrijpen de 
zorgnood niet.  Er zijn geen aangepaste bedden voorzien maar zelfs 
stapelbedden.  Dit zorgt ervoor dat er gevaarlijke situaties ontstaan en 
dat men zelfs de personen na 1 dag van op kamp moet gaan halen.

• Gaan we binnen geraken, zullen we moeten heffen,…dit geeft stress bij 
bezoekers en begeleiders

‘Het aanbod moet 
meer afgestemd 
worden op de 
zorgnood en 
zorgzwaarte van 
de 
vakantiegangers’



Toegankelijkheid verblijf en omgeving zorgen 

voor een gelukkige reiziger  

• Men is tevreden als het totale plaatje klopt: verblijf is toegankelijk en 
eveneens in de omgeving kan men toegankelijke uitstappen maken, 
toegankelijke restaurants bezoeken,…Dit is zeer belangrijk voor zowel de 
vakantiegangers als hun begeleiders/vrienden.  

– Vb je hebt aan de kust een toegankelijk verblijf maar je vindt geen 
verhuurverblijf van scooters.  Dit is wel het geval in vb Lanzarote en Tenerife

– Toegankelijke toiletten zijn zeer belangrijk

– Vb. Middelpunt voor zwaar zorgbehoevende bewoners.  Alles is volledig 
aangepast aan de noden – enige nadeel is prijskaartje.  Dit maakt dat deze 
vakantie niet voor iedereen haalbaar is.

– Betaalbare extra’s die aanwezig zijn zoals vb rolstoelfietsen



Men is tevreden als men zich welkom voelt

• Welkom zijn, warmte, respect en gelijkwaardigheid zijn zeer belangrijk 
maar niet evident

– Vb Men wil geen mensen met rolstoel in restaurant

• Gevoel van veiligheid en geborgenheid is zeer belangrijk.  

‘Ondanks alle 
promotie is 
Brugge een zeer 
ontoegankelijke 
stad’



Goede zorgvoorziening maakt gelukkig

• Afhankelijk van de zorgnood is het belangrijk dat er aandacht is voor medische 
zorgen.  Snelle bereikbaarheid van een arts en verpleegkundige is cruciaal.  Het 
feit dat men beroep kan doen op medische hulp is een geruststelling.

• Mensen met een zware mentale/fysieke beperking genieten van de extra 
aandacht.  De 1 op 1 begeleiding, het andere eten, de verandering van 
omgeving,…maken dat deze mensen ook genieten. Het is dan ook belangrijk dat 
de accommodatie aangepast is zodat de opvoedsters in ideale, ontspannen 
omstandigheden hun werk kunnen doen.  

‘Wij zijn echt 
tevreden over 
onze vakantie als 
we echt een 
vakantiegevoel 
hebben gehad’



Toekomst: een groter aanbod en een warme welkom

Belangrijk dat het 
aangepast aanbod 
uitgebreid wordt .  
Droom: hotel met alles 
erop en eraan zoals 
een welness zodat men 
een échte 
verwenvakantie kan 
hebben.

Geen taboe meer rond mensen met 
een zorgnood

Respect van iedereen

Inclusie waar mogelijk

Toegankelijke 
attracties, 
restaurants,…



Aanbieders



Verblijven meer gericht op individuele vakanties

Triamant
Megusta

Casa Ametza
B&B Altijd genieten

Meer zelfvoorzienend
vb keuken

Geen permanent 
aanwezige zorg

Partner netwerk

Hulpmiddelen kunnen 
gehuurd worden

Inclusie

Huiselijk

Op maat

A+ Label

Vaak kleinschaliger

Individuele reizigers
Familie/vrienden

Kortverblijf



Verblijven meer gericht op individuele vakanties

• Verblijven waar vnl. individuele reizigers komen al dan niet met familie en 
vrienden.  De verblijven willen zowel vakantiegangers met een zorgnood als 
zonder zorgnood aanspreken.  Inclusie is voor hen zeer belangrijk en ook een 
duidelijke vraag van de mensen met een zorgnood.  Men boekt de verblijven voor 
een korte periode. 

• Vakantiegangers kunnen een beroep doen op het partner netwerk van de 
uitbaters om zorg te voorzien (wit-gele kruis,…).  De zorg is niet permanent 
aanwezig.  

• Uiteraard zijn deze verblijven toegankelijk en hebben ze het A+ label.  Men werkt 
zoveel mogelijk op maat van de klant.  Afhankelijk van de noden kan men 
materiaal huren bij thuiszorgwinkels, raadt men activiteiten aan, … 

• Deze verblijven zetten in op het huiselijke en warme sfeer en zijn dan ook vaak 
kleinschaliger.  Een keuken zorgt ervoor dat men zelf eten kan voorzien maar er 
zijn ook partnerships met traiteurs voor mensen die niet wensen te koken.   

Triamant
Megusta

Casa Ametza
B&B Altijd 
genieten

Hotels worden 
meer zorgcentra 
en zorgcentra 
kijken naar hotels



Uitdagingen voor verblijven gericht op individuele vakanties  

• Individualisering, mensen willen alles op maat.  Hoe gaan we als zorgverblijf hier 
op inspelen?  Hoe gaan we dit aanpakken gezien de concrete noden van onze 
vakantiegangers?  Belangrijk om partnernetwerken uit te bouwen zodat men veel 
op maat kan aanbieden.  

• Voldoende vakantiegangers aantrekken zodat de gegenereerde omzet gebruikt 
kan worden voor verdere investering in zorg, materiaal,…

Triamant
Megusta

Casa Ametza
B&B Altijd 
genieten



Verblijven met een zorgvoorziening

Ter Duinen
Ceder

Middelpunt
De Pupiter

Minder huiselijk, 
meer klinisch

Trend naar meer op 
maat

Activiteiten/worksho
ps aanbieden

Eetvoorziening

Extra voorzieningen 
zoals kapper, 
manicure,…

Op zorg gerichte 
verblijven – grote 

groep zorgverleners

Evt. palliatieve zorg

A+ Label

Ouder of zwaar hulpbehoevend publiek
Individuele reizigers die gezelschap en medische ondersteuning zoeken

Groepsreizen met medische zorgnood

Kort & lang verblijf 
(aantal dagen tot 

maanden)
Uitdaging: meer 

individueel, 
klantgericht 

efficiënt en op 
maat 

Uitdaging: 
huiselijker, minder 

klinisch



Verblijven met een zorgvoorziening

• Vaak grotere A+ zorgverblijven waar men eveneens zorg aanbiedt.  Pupiter is 
kleinschaliger en de zorg wordt voorzien vanuit het woonzorgcentrum.  Eveneens 
is er een restaurant of eetvoorziening aanwezig waar men rekening houdt met de 
dieetwensen van de klanten (gemixt, glutenvrij, zoutloos,…)

• De permanente aanwezigheid van verzorgend personeel, geborgenheid en 
veiligheid zijn troeven die de verblijven hebben. Deze verblijven spreken dan ook 
voornamelijk een ouder publiek aan en hebben minder jonge vakantiegangers 
over de vloer.  Het zijn voornamelijk individuele reizigers die nood hebben aan 
zorg, veiligheid en geborgenheid en groepsreizen met mensen met een medische 
zorgnood die bij hen een verblijf boeken.

• Het verblijf kan zowel van korte duur als van lange duur (in de Pupiter zelfs al 2 
jaar) zijn. Oudere, eenzame mensen boeken vaak dit verblijf om de eenzaamheid 
tegen te gaan.  

Ter Duinen
Ceder

Middelpunt
De Pupiter

‘Er zijn reeds 20 
mensen die 
geboekt hebben 
voor de 
kerstperiode om 
niet eenzaam te 
zijn’



Verblijven met een zorgvoorziening

• De verblijven bieden extra’s aan zoals manicure, kapper, rolstoelfietsen,…om zich 
te onderscheiden van de individuele zorgverblijven.  De Ceder tracht zich ook te 
onderscheiden door het aanbieden van activiteiten en workshops.Ter Duinen

Ceder
Middelpunt
De Pupiter



Uitdagingen voor verblijven met een zorgvoorziening

• Reizen aangeboden door ziekenfondsen gaan er op termijn uit. Mensen willen zo 
lang mogelijk individueel op reis gaan. Ter Duinen/Ceder maken een strategische 
oefening om te kijken hoe men meer en andere doelgroepen kan aantrekken. 
Mensen blijven langer reizen maar willen dit zolang mogelijk individueel doen.  Zij 
voelen deze trend naar individualisering.  Deze verblijven willen kijken hoe ze toch 
een ruimer en jonger publiek kunnen aanspreken. 

• Deze grootschaligere verblijven willen inzetten op meer huiselijk en warmere sfeer.  
Minder klinisch. Zelfs Middelpunt dat zeer modern is, wil een meer huiselijke sfeer 
creëren.  De beperking van de middelen is een zorg voor De Ceder – Ter Duinen.  
Deze verblijven trachten een duidelijke strategie uit te werken.  Ze willen zich in de 
markt te positioneren naar een ruimer publiek door hun troeven (zorg, 
veiligheid,…) uit te spelen. Deze 2 spelers kampen echter met een verouderde 
infrastructuur wat hen als vakantieverblijf minder aantrekkelijk maakt.  

• Een andere uitdaging voor de toekomst is het meer op maat inspelen op de 
specifieke noden van de reizigers.  Klantgerichter en efficiënter de klant te 
bedienen.

Ter Duinen
Ceder

Middelpunt
De Pupiter

‘We willen zorg 
op maat 
aanbieden’’



De Dielis: verblijf voor een specifieke doelgroep

geïntegreerd in de samenleving

• Verblijf voor mensen met een zware motorische en verstandelijke beperking.  Dit 
is een ‘zware’ doelgroep met gedragsproblemen, schreeuwgedrag,… Gasten zijn 
voornamelijk leefgroepen (gasten + begeleider per gast met evt kookvrijwilliger) 
of reisvzw’s. De benedenverdieping is ingericht voor kleine groepen vb grotere 
families die komen met een persoon met een beperking.

• Situering van het verblijf: net buiten het stadscentrum zodat de gasten ook deel 
kunnen uitmaken van de samenleving en een gamma aan activiteiten kan 
aangeboden worden.  

– Vb. Afspraken met restaurants, boerderij,…om activiteiten met de gasten 
mogelijk te maken ondanks hun zware beperking

– Vb. huifkartochten

– Omheining van het verblijf omdat de gasten geen gevaren zien of kunnen 
inschatten.  Belangrijk om grenzen te stellen



De Dielis: verblijf voor een specifieke doelgroep

geïntegreerd in de samenleving

• Alles gebeurt in eigen beheer.  

– Vol pension kan aangeboden worden via traiteur.  Deze traiteur houdt ook 
rekening met alle diëten van de patiënten

– Poetsfirma

– Wit-gele krui doet de zorg.  Men zendt vaak dezelfde verpleging omdat deze 
vertrouwd zijn met de beperking van de gasten en weten welk materiaal dat 
aanwezig is voor de verzorging

– Huisarts van wacht



De Dielis: A+ label en meer

• Belangrijk dat minimaal het comfort van de instelling aanwezig is

– Uitrustvakantie voor zowel de gasten als begeleiding

• Hoog laag bad, douche brancard, leuke verlichting, rolstoeltoegankelijke 
speeltijd…

• A+ label maar het gaat veel verder want het doelpubliek zijn mensen met een 
zware mentale handicap.  Veiligheid & hygiëne zijn absolute prioriteit 

– Afwasbare materialen voor het kwijlen, geen uitstekende materialen, …

• Constant investeren in het verblijf 

– Plannen voor een apart gebouw, zitbankje,…

‘In De Dielis
mogen we zijn 
wie we zijn’



Uitdagingen voor alle verblijven

‘Mensen willen niet in een hokje 
geplaatst worden’

Activiteiten in de 
omgeving moet men 
zelf checken.  Er is 
weinig betrouwbare 
informatie aanwezig 
omtrent restaurants, 
musea,…die 
toegankelijk zijn.

Openbaar vervoer.  Soms 
moeilijk om ter plaatste te 
geraken.  Hoe kunnen we 
hier oplossingen voor 
zoeken?



Uitdagingen voor alle verblijven

Wijziging uitkering budget voor 
bewoners van instellingen.  
Budget dat de overheid 
uitkeert, gaat in 2020 niet 
langer aan de instelling 
overgemaakt worden maar 
wordt persoonsfinanciering. 
Bedrag wordt bepaald op basis 
van een aantal parameters 
(zorgnood, kapitaal ouders,…) 
De vrees bestaat dat door een 
beperking in budget er 
voornamelijk gesnoeid zal 
worden in uitgaven zoals vb
voor vakanties.  

Grote concurrentie vanuit het 
buitenland.  Zelfs het oudere 
publiek gaat naar het buitenland 
zolang dit mogelijk is.  Hoe gaan 
we hier mee om?  Hoe kunnen we 
dit publiek toch naar ons verblijf 
brengen?

Subsidiëring die wegvalt of 
wetgeving die wijzigt.  Is 
onvoorspelbaar maar heeft grote 
impact.



Kanalen

• Website. Online boeken kan een mogelijkheid zijn.  

• Booking.com

• Folders voor vb ziekenfondsen, woon-zorg centra, ziekenhuizen, OCMW, 
ouderenzorg ,…

• Facebook vb Hoeve Megusta

• Mond aan mond reclame

In de pers komen helpt ook steeds zoals vb Hoeve Megusta of vb De Dielis die in 2013 de award 
kreeg voor meest maatschappelijk verantwoord zorgverblijf. B&B Altijd genieten heeft meegedaan 
met ‘met 4 in bed’ op TV of vermelding in Vlaanderen vakantieland helpt.  



Aanbevelingen



Vakantiegangers zoeken inclusie en respect

Uit deze beperkte kwalitatieve studie blijkt inderdaad dat er een individualisering is 
van het op vakantie gaan.  Vakantiegangers met een zorgnood willen zo lang mogelijk 
individueel op vakantie gaan en zien een grootschalig zorgverblijf als de laatste stap. 
Men wil zo lang mogelijk zelfstandig zijn en op vakantie gaan naar een warm, gezellig 
verblijf dat inclusie hoog in het vaandel draagt.  Uiteraard dient dit verblijf perfect 
aangepast te zijn aan de persoonlijke noden (huren van materiaal) en de activiteiten 
en openbaar vervoer toegankelijk. Zorg op maat bestaat erin dat men gemakkelijk 
toegang heeft tot de zorg, maar deze hoeft niet permanent aanwezig te zijn.  Om een 
verblijf te boeken zoekt men informatie op het internet en bij ‘lotgenoten’.  De prijs 
van een verblijf en de onzekerheid rond toegankelijkheid zijn de belangrijkste 
drempels om niet op vakantie te gaan.  

Een ouder publiek dat eenzaam is of een meer permanente zorg nodig heeft, gaat op 
zoek naar een grootschaliger zorgverblijf met permanent aanwezige zorg.  Deze 
verblijven bieden geborgenheid en veiligheid.  

Toegankelijkheid, respect, welkom zijn en de zelfredzaamheid ondersteunen, zijn 
essentiële elementen voor een aangename en geslaagde vakantie.



Conclusie

TOEGANKELIJKHEID

RESPECT

WELKOM ZIJN

ZELF REDZAAMHEID 
ONDERSTEUNEN

ZIJN ESSENTIËLE ELEMENTEN
VOOR EEN AANGENAMEN EN 

GESLAAGDE VAKANTIE



• Er zijn drie types verblijven.  

– Kleinschaligere toegankelijke verblijven die inspelen op individuele noden en 
inclusie.  Hun klanten zijn voornamelijk individuen en families.  

– Grootschalige toegankelijke zorgverblijven waar permanente zorg aangeboden 
wordt. Deze hebben een ouder doelpubliek

– Een verblijf ontworpen voor een specifieke niche doelgroep 

• De uitdaging bestaat erin om het hoofd te bieden aan buitenlandse concurrentie.  
Deze buitenlandse concurrentie is betaalbaar en de omgeving en activiteiten zijn beter 
afgestemd op de noden van de bezoekers.  Een tweede uitdaging is voldoende 
boekingsgraad te hebben. Dit is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in het 
aangepast verblijf dat idealiter warm en huiselijk is.  Ook het personeel en het aanbod 
aan zorg en extra hulpmiddelen zijn troeven en uitdagingen voor de verblijven.  
Onzekerheid rond werkingsmiddelen en wijzigende wetgeving geeft uitbaters van 
verblijven kopzorgen.  

• Het reguliere circuits en de aanbieders van zorg vakantieverblijven groeien naar elkaar 
toe omdat dit inspeelt op de noden van de vakantiegangers.

De concurrentie van het buitenland baart uitbaters van 

verblijven zorgen 



AANBEVELINGEN

• App ontwikkelen waarop men kan zien waar de A+ verblijven liggen, waar de 
toegankelijke restaurants, musea, activiteiten, bezienswaardigheden zijn.

• Eveneens een platform voorzien waarop men reviews kan posten om ervaringen 
te delen.

• Een ganse checklist per verblijf zodat men exact weet wat er aanwezig is en men 
geen onnodig materiaal huurt of meebrengt.  Zo kan men ook een heel goede 
selectie maken van het verblijf dat men nodig heeft.  De noden zijn zeer 
verschillend (vb blinde vakantieganger tov mentaal gehandicapte tov 
vakantieganger in rolstoel) 

- Vb tillift, type bad,…

Communicatie rond het aanbod verbeteren.  Meer bekendmaken van de toegankelijke 
mogelijkheden voor: verblijf, uitstappen, restaurants,…  



AANBEVELINGEN

• A+ label visueel en eenvoudig uitleggen in de communicatie. 

• Informatie voorzien rond wat toegankelijk betekent voor de verschillende 
doelgroepen.  Toeristische sector moet meer moeite doen om informatie ter 
beschikking te stellen.  Informatie die Toerisme Vlaanderen ter beschikking stelt 
wordt zeer positief onthaald omdat ze aangeven wat er concreet aanwezig is.

– Blind, rolstoel, mentale beperking,…



AANBEVELINGEN

• Alle hulpmiddelen hoeven niet aanwezig te zijn, wel belangrijk dat deze gehuurd 
kunnen worden. Samenwerking met thuiszorgwinkels zijn zeer belangrijk. Dit is 
voornamelijk voor het A+ individuele circuit van belang.  

• Zelfde geldt voor de medische zorg.  Belangrijk dat men daar beroep op kan doen 
indien nodig.  Vraag – aanbod in overeenstemming brengen.  Dit kan ook de prijs 
drukken voor mensen die dit niet nodig hebben.  

• Belangrijk dat de infrastructuur de zelfredzaamheid van de gasten ondersteunt.  
Ze moeten zo autonoom mogelijk kunnen functioneren.    Voor de doelgroep van 
de doven/blinden mag er nog meer ondersteuning komen.  Ze hebben specifieke 
noden die vertaald moeten worden in de infrastructuur 

– Vb. ondertiteling bij filmpjes om welkom te heten, werken met contrasten,…

Partnerships zijn essentieel om maximale tevredenheid van de klanten te bewerkstelligen



AANBEVELINGEN

• Inclusie in het verblijf is niet altijd mogelijk vanwege een bepaalde problematiek 
van de gasten.  Inclusie in de samenleving is wel mogelijk en belangrijk.  Voor de 
doelgroepen die het aankunnen is het inclusie verhaal zeer belangrijk.  

• Door partners te zoeken in de reguliere reissector ervoor zorgen dat de verblijven 
ook in het reguliere circuit aanzien worden als een aangename weekend of 
vakantiebestemming.  Dit betekent dat deze verblijven ook in hun 
communicatiemiddelen zoals brochures, websites,… opgenomen worden.

Belangrijk dat de verblijven inspelen op inclusie.   



AANBEVELINGEN

• Vanuit de expertise de omgeving sensibiliseren en aangeven dat het een win-win 
situatie is als er extra klanten over de vloer komen. De voordelen voor de 
aanbieders van activiteiten, restaurants,… duidelijk benoemen.  
Dit zorgt ervoor dat de mensen met een zorgnood zich ook welkom en 
gerespecteerd voelen wat heden vaak niet het geval is.  Vb De Dielis 

– Activiteiten en eetgelegenheden opnemen in het aanbod van het zorgverblijf 
op voorwaarde dat men rekening houdt met de doelgroep, dat het 
budgetvriendelijk en toegankelijk is.

– Nog veel mogelijkheden aan de kust en andere gemeenten om toegankelijke 
activiteiten en eetgelegenheden te voorzien.  Verblijven zijn er maar de 
omgeving neemt niet actief deel om deze toeristen ook welkom te heten.  Is 
toch een opportuniteit zeker in het midden-en laagseizoen.

– Gemeente werkt mee: vb rolstoeltoegankelijke route aangelegd die start voor 
de deur.

Vanuit de expertise van het verblijf, de omgeving van verblijven sensibiliseren



AANBEVELINGEN

• Opleiding/workshops voorzien voor:

– Toeristische diensten beter inlichten over de noden en mogelijkheden voor mensen 
met een zorgnood.

– Toegankelijkheidsambtenaren van de steden

• Vb Brugge werd meermaals aangehaald als slechte leerling 

• Studiereis organiseren voor een aantal steden naar vb Tenerife of Lanzarote.  
Blijkt zeer toegankelijk en inclusief te zijn.  Concreet actieplan moet klaar zijn aan 
het einde van de studiereis

– Alle hulpmiddelen konden aangevraagd worden zoals douchestoel, verhoging toilet, 
bed,…

– Het hotel voorzag aangepaste uitstappen, huren van auto,…

– Infrastructuur volledig toegankelijk: zwembad toegankelijk voor rolstoelgebruikers, 
keuken,…

Sensibiliseren van de overheid voor de noden ivm toegankelijkheid



AANBEVELINGEN

• Werkgroep met openbaar vervoer opstarten. Inclusief ervaringsdeskundigen 
vanuit het veld.  Hoe het openbaar vervoer toegankelijker maken & veiliger.  

• Werkgroep voor aanbieders van groepsreizen/kampen (vb CM) die openstaan 
voor vakantiegangers met een zorgnood.  Een gedetailleerde vragenlijst wordt 
opgesteld zodat de zorgnood van de vakantiegangers duidelijk in kaart wordt 
gebracht.  Dit zorgt ervoor dat de verwachtingen ingelost worden door de 
aanbieder.

Sensibiliseren van de overheid en partners voor de noden ivm toegankelijkheid



AANBEVELINGEN

• Te weinig controle op niet gesubsidieerde verblijven.  Dit zorgt voor 
ontgoochelingen aangezien deze aanbieders vaak niet op de hoogte zijn van de 
specifieke noden.  Ze weten vaak niet waar toegankelijkheid voor staat en 
inhoudt naar praktische uitwerking.  Kan deels opgelost worden als er een 
platform is waar mensen deze feedback kunnen delen.  Is er een ander controle 
mechanisme?  

• Aanbod in aangepaste vakantie verblijven is té beperkt en te weinig bekend 
gemaakt. Meer toegankelijke verblijven en variatie in het type verblijf (hotel, B&B, 
vakantiehuis, appartement, zorgverblijf,…) zijn nodig.  Door informatie 
verstrekking naar reguliere aanbieders hen overtuigen van een aantal 
aanpassingen te doen zodat inclusie in het reguliere circuit ook haalbaar is.  
Duidelijke controle is nodig zodat het aanbod aan de vraag voldoet.  Welke rol is 
er weggelegd voor de verschillende spelers? 

Sensibiliseren van de overheid voor de noden ivm toegankelijkheid




