
 

"Betekenisvolle activiteiten uitvoeren buiten de woonomgeving zonder steeds afhankelijk te zijn van 
familie, vrienden of vrijwilligers? Samen Op Stap maakt het mogelijk!" 

- WAT - 

 
Samen Op Stap is een dienstverlening actief in heel Vlaanderen gericht op personen met 
een beperking en ouderen die hun vrije tijd niet zelfstandig kunnen invullen, maar toch 

volop willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De focus ligt op activiteiten buiten 
de woonomgeving zodat de dagelijkse context doorbroken wordt. Naast individuele 

begeleiding behoort ook begeleiding van kleine groepen (max. 4 personen) tot de 
mogelijkheden. Er wordt steeds vraaggestuurd, empowerend en respectvol samengewerkt. 
Samen Op Stap streeft naar authenticiteit tijdens de begeleiding waarbij eenieder volledig 

zichzelf kan en mag zijn. 

- WAAROM - 
 

Er worden reeds activiteiten aangeboden vanuit de verschillende zorginstellingen, tehuizen 
en vzw's. Deze vinden echter bijna uitsluitend plaats tussen de kantooruren van maandag tot 

vrijdag en in de woonomgeving. Individuele begeleiding is hierbij eerder uitzonderlijk en 
bovendien is de diversiteit in het aanbod vaak beperkt en weinig vraaggestuurd. Samen op 
stap heeft als doelstelling om een brede waaier aan activiteiten buiten de woonomgeving 

mogelijk te maken voor iedereen. De nadruk ligt op avonden en weekends zodat een 
complementaire werking met de zorgaanbieders of de thuis(zorg)situatie mogelijk is. 

Doordat de activiteit buiten de woonplaats doorgaat wordt de alledaagse sleur doorbroken 
en kan de persoon optimaal participeren in de maatschappij.  

- VOOR PERSONEN MET - 
 

een fysieke beperking 
een ontwikkelingsstoornis 

een verstandelijke beperking 
een meervoudige beperking 

een psychische kwetsbaarheid 
Zorgbehoevende en geïsoleerde ouderen 



- BEGELEIDING DOOR - 
Tim Beke - Ergotherapeut  

 
 

- MOGELIJKHEDEN - 
 

Hieronder staan voorbeelden opgesomd. Eigen voorstellen zijn uiteraard steeds welkom. 
De haalbaarheid en praktische uitwerking wordt steeds samen bekeken. 

cinema - bowling - wandelen (evt. met de hond) - theater - koken en bakken - 
muziekoptreden - daguitstap (pretpark, dierentuin, boerderij) -  weekend tussenuit - 

gezelschap - ondersteuning - horeca (hotel, restaurant, cafe, tasting, nachtleven) - cultuur 
(museum, stadsbezoek, tentoonstelling) - sportactiviteiten (fitness, zwemmen, lopen, 

fietsen, squash, tennis)  
 

- WAT KOST HET - 
Er zijn reeds begeleidingen mogelijk vanaf €10.00/p.p. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alle overige informatie is te vinden op www.samenopstap.be 

 

http://www.samenopstap.be/

