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Iedereen heeft recht op vakantIe. 
Iedereen heeft van tIjd tot tIjd nood 
om er even tussenuIt te knIjpen. 

inleiding
dromen over reizen. 
een handleiding voor trainers en 
begeleiders.  

The Missing Link is een project van 
Vrijetijdspunt & Oranje vzw, gesubsidieerd 
door Toerisme Vlaanderen, in het kader van de 
projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’. 

In 2018 ontwikkelde The Missing Link 
methodieken om mensen met een extra 
ondersteuningsnood dichter bij de eigen 
reisdromen te brengen. 
De methodiek ‘Dromen over Reizen’ wakkert 
vakantiedromen aan en helpt personen 
met een beperking hun eigen reisplannen 
ontvouwen. 

de opleiding ‘trainer-2-trainer’ en 
deze bijbehorende handleiding vormen 
het sluitstuk van de methodiek ‘Dromen 
over Reizen’. Op die manier kunnen 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen 
overal in Vlaanderen leren dromen van hun 
vakantie. 
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de vakantieketen
start met dromen over reizen

Illustratie: Eva Mouton voor Toerisme Vlaanderen

de missing link?
de missing link in de vakantieketen

Slechts een minderheid van de mensen met 
een beperking gaat op reis. Een grote groep 
mensen met een beperking komt niet aan 
‘dromen over reizen’ toe. 

‘the missing Link’ ontwikkelde de 
methodiek ‘dromen over reizen’.

Het moedigt personen met een extra 
ondersteuningsnood aan om uit te zoeken 
wie ze zijn en welk soort vakantie ze willen 
beleven. 
Een methode die hun dromen aanwakkert 
en hen uitdaagt om te ontdekken wat er 
realistisch gezien mogelijk is. 
Om dan samen de eerste stap te zetten naar 
iemand die hen kan begeleiden doorheen de 
rest van de vakantieketen.

In deze handleiding kom je te weten hoe je 
met ‘Dromen over Reizen’ in je eigen groep aan 
de slag kan gaan. 

Naast de inhoudelijke uitleg wordt er ook 
aandacht besteed aan handige tips en tricks.

Samen met de bijhorende opleiding ‘Trainer-2-
trainer’ leer je de reismicrobe aanwakkeren bij 
jouw doelgroep.

Op vakantie gaan start met ‘dromen over 
reizen’. Zo kan je je vakantie effectief beginnen 
plannen: 

‘Wanneer ga ik op vakantie en met welk 
budget?’ 

Nadat je je reisbestemming koos, vertrek je op 
vakantie. 

Terug thuis geniet je nog na: een fotoalbum 
maken, vertellen over je reis… 

Om opnieuw te beginnen dromen van een 
volgende reis. 

Op die manier is de vakantieketen rond.
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de methodiek
over de methodiek ‘dromen over reizen’

Om de deelnemer de eerste stap te laten 
zetten in de vakantieketen, ontwikkelde 
The Missing Link een reeks van 
drie workshops(*) om hen op een 
ongedwongen, laagdrempelige manier toch 
over de streep te trekken. 

Deze methodiek ‘dromen over reizen’ is 
onder andere gebaseerd op bestaand 

het vakantieboek
doorheen alle sessies maken de deelnemers verslag 
van hun ervaringen in hun eigen vakantieboek

In het Vakantieboek is ruimte om ervaringen 
neer te pennen over de workshops (schrijven, 
tekenen…), om hun reismicrobe in beeld 
te brengen door foto’s in te kleven… Door 
met een variatie aan woorden, beelden, 
tekeningen, foto’s… te werken, kan iedere 
deelnemer aan de slag met zijn/haar 
Vakantieboek.

Na de derde sessie wordt dit ingevulde 
Vakantieboek meegegeven. De deelnemer 
kan nu met z’n netwerk aan de slag om een 
reis of dagtrip te organiseren. 

materiaal van Toerisme Vlaanderen, dat The 
Missing Link verder uitdiepte. Daarnaast kan 
je gebruik maken van gloednieuw materiaal: 
het Vakantieboek en het Reisspel.  

(*) Het aantal workshops kan aangepast 
worden naargelang de noden van de 
doelgroep (zie ‘Tips & Tricks’ op pagina 17). 
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workshop 1
babbelbeelden 
en vakantievragen

afbeelding van de 
babbelbeelden

workshop 1?
aan de slag!
voorbereiding: 
Vraag een set Babbelbeelden aan bij 
www.iedereenverdientvakantie.be. 
Download de uitgebreide spelomschrijving en 
het Vakantieboek op www.vrijetijdspunt.com.

duur: 
1u30 min.

doel: 
Het gesprek op gang brengen over het thema 
reizen, weggaan, vakantie. We proberen het 
begrip ‘vakantiegevoel’ te omschrijven. 

rol van de begeleider: 
Selectie maken van de vakantievragen, 
aangepast aan de groep. 
Bijvragen stellen, ingaan op reacties. 
Aandacht hebben voor het verschil in 
verlangens en behoeftes. 

Steunpunt Vakantieparticipatie en Toerisme 
Vlaanderen brachten Babbelbeelden uit. De 
set bestaat uit 62 foto’s die doen denken aan 
vakantie. De Babbelbeelden worden, op de 
keerzijde, ondersteund door vakantievragen. 
De beelden nodigen uit om te praten over 
vakantie. 

In deze eerste workshop gebruik je de 
Babbelbeelden als basis om het gesprek 
aan te gaan en kennis te maken met 
‘vakantie en reizen’. 
Vaak gestelde vragen zijn: ‘Wat is dat 
eigenlijk reizen?’, ‘Wanneer spreek je over 
vakantie?’, ‘Welke soort reizen bestaan er?’... 
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Inleiding: 
De Babbelbeelden worden verspreid over 
een tafel. Elke deelnemer mag twee beelden 
kiezen die hen een vakantiegevoel geven. 
Deze beelden worden bijgehouden tot het 
einde van de sessie. 
Na het beantwoorden van de vakantievragen 
mag elke deelnemer vertellen waarom zij voor 
die bepaalde foto’s kozen. 

methodiek: Groepsgesprek
Alle deelnemers zitten rond de tafel. 
De geselecteerde kaarten worden op 
tafel gelegd met de foto naar boven. De 
deelnemers mogen elk om beurt een kaart 
trekken en de vraag op de achterkant 
beantwoorden. De andere deelnemers mogen 
vragen stellen of zelf hun mening geven. 
De deelnemers wisselen ervaringen uit. 
Elke deelnemer luistert naar de andere en 
krijgt tijd voor eigen inbreng. 

afsluiter: vakantieboek
De gekozen Babbelbeelden worden in het 
Vakantieboek gekleefd. De begeleider of 
deelnemer schrijft er bij welk vakantiegevoel 
deze beelden bij hem/haar opwekken. 

workshop 2
het reisspel
Tijdens deze tweede workshop worden, aan 
de hand van het Reisspel, gerichte vragen 
gesteld over de droomreis van de deelnemer. 
praktische aspecten zoals de grootte van 
de groep, bestemmingen... komen aan bod. 
Daarnaast is er ook aandacht voor mogelijke 
reisdrempels: budget, (te) lange reisduur, 
valies maken, aanpassingen vervoer...

Het Reisspel zorgt ervoor dat 
deelnemers op een ongedwongen 
en toegankelijke manier over hun 
ideale vakantie dromen.

Deze deelnemer koos voor een beeld van de zee dat voor hem ‘rust’ 

typeert. De afbeelding van de vlinders staat voor ‘een nieuw avontuur’. 
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afsluiter: 
Het spel is ten einde als alle vragen 
beantwoord zijn. De deelnemer noteert de 
antwoorden in zijn/haar Vakantieboek. 
In het Vakantieboek is er ook ruimte voor een 
foto van het Reisspel. 

Ingevuld Vakantieboek: Deze deelnemer koos 
voor een hotelvakantie in een kleine groep.
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workshop 2?
aan de slag!
voorbereiding: 
Download het bordspel met de 
opdrachtkaarten, de afbeeldingen 
voor de dobbelsteen en de uitgebreide 
spelomschrijving op www.vrijetijdspunt.com. 
Al het nodige materiaal kan je ook uitlenen bij 
Spelotheek De Piepbal, Brugge.

duur: 
2 uur.

doel: 
We bespreken samen alle praktische 
aspecten van het reizen en mogelijke 
reisdrempels. 

rol van de begeleider: 
De begeleider is spelleider. 
Hij zorgt er voor dat alle personen aan bod 
komen en de vragen kunnen beantwoorden. 

Hij stelt ook bijvragen zodat de deelnemers 
stilstaan bij alle praktische aspecten en 
mogelijke reisdrempels. 

methodiek: het reisspel
Het Reisspel is een bordspel met een 
eenvoudige layout en duidelijke kleuren die 
terugkomen op het antwoordblad. De pionnen 
zijn Playmobil-figuren in het thema reizen. De 
vlakken van de dobbelsteen zijn de mogelijke 
soorten vervoer op reis. Naargelang de kleur 
van het vakje waar de pion op terecht komt, 
krijgt de deelnemer een bijhorende vraag 
over verblijfsduur en afstand, aard van verblijf 
en reis, het weer, activiteiten… 
Of de deelnemer krijgt een doe-opdracht, 
die verwijst naar een reisdrempel.

Ingevuld Vakantieboek: Deze deelnemer koos voor een hotelvakantie in een kleine groep.
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voorbereiding: 
Download de uitgebreide spelomschrijving 
op www.vrijetijdspunt.com. 
Verzamel info en brochures van vakantie-
aanbieders en Rap Op Stap kantoren. 
Alle vakantie-aanbieders vind je op 
www.visitflanders.com.

duur: 
Ongeveer 1 uur per methodiek-stap.

doel: 
Van de reisdroom een reisplan maken. 
Overlopen van de stappen die moeten 
ondernomen worden om dit plan ook uit te 
voeren.

workshop 3
van vakantiedroom 
naar vakantieplan

In de derde workshop zet de deelnemer 
een stap dichter bij het realiseren van zijn/
haar reisdroom. We concluderen wat de 
uiteindelijke droomreis van de deelnemer 
is. Om dan samen de eerste stap te zetten 
naar iemand die hem/haar kan begeleiden 
doorheen de rest van de vakantieketen. 
Dit is de stap voor het netwerk van de 
deelnemer, een Rap Op Stap kantoor en 
andere vrijetijdsaanbieders of reguliere 
reiskantoren.

workshop 3?
aan de slag!

rol van de begeleider: 
Een weloverwogen conclusie trekken, samen 
met de deelnemer, aan de hand van wat hij/
zij in het Vakantieboek invulde. 
Doorverwijzen naar de organisaties die 
samen met hen de volgende stap in de 
vakantieketen verwezenlijken. 
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tips & tricks
hoe kan ik dromen over reizen aanpassen? 
De methodiek ‘Dromen over Reizen’ is gemakkelijk aanpasbaar aan de 
doelgroep waar jij mee werkt.  De concrete uitwerking van deze tips en tricks 
kan je vinden in de handleiding van de Babbelbeelden en het Reisspel. Dit kan 
je downloaden op www.vrijetijdspunt.com 

het vakantieboek: Door met een variatie aan woorden, beelden, tekeningen, 
foto’s… te werken, kan iedere deelnemer aan de slag met zijn/haar 
Vakantieboek. De begeleider ondersteunt de deelnemer bij het invullen van het 
boek.

Babbelbeelden: De begeleider stelt de vakantievragen. Als de deelnemer 
moeite heeft zijn/haar idee te verwoorden, kan dit ondersteund worden 
met fotokaarten (dit wordt verder beschreven in de gedetailleerde 
spelomschrijving).

reisspel: Bij het Reisspel zijn opdrachten voorzien om de deelnemers te 
confronteren met de drempels die ze op hun reis kunnen ervaren. 
In de uitgebreide spelomschrijving worden moeilijke en minder moeilijke 
opdrachten opgesomd. Afhankelijk van de groep kan de spelleider hieruit een 
aangepaste opdracht kiezen. 

methodiek: 
Afhankelijk van het aantal begeleiders kunnen  
stap 1, 2 en 3 op het zelfde of op een ander 
moment plaatsvinden. 

stap 1: Individueel gesprek
De begeleider overloopt individueel welk 
reisplan de deelnemer nu uiteindelijk wil 
uitvoeren. 
Er is aandacht voor stappen die nog moeten 
ondernomen worden, en voor de aspecten 
waar we zeker rekening mee moeten 
houden. Dit schrijven of plakken we in het 
vakantieboek. 

stap 2: mini-reismarkt
Stel met je verzamelde brochures en 
informatie je eigen mini-reismarkt op. 
Overloop het aanbod met de deelnemers. 
Verwijs hen daarbij gericht door. 

stap 3: de favoriete reis-
bestemming
Om het geheel een beetje luchtiger te 
maken en als toffe afsluiter van de drie 
workshops, maakt elke deelnemer een foto 

met op de achtergrond zijn/haar favoriete 
reisbestemming (geprojecteerd met een 
beamer). 

afsluiter
We sluiten ‘Dromen over Reizen’ af met een 
vragenronde. Hoe was het voor de deelnemer? 
Zijn er nog vragen? Elke deelnemer krijgt z’n 
Vakantieboek mee naar huis. 
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Wat is de ideale groepsgrootte? 
Dromen over Reizen is opgemaakt voor groepen van 2 tot 12 personen. 
Per 4 personen is 1 begeleider aangewezen. Je kan Dromen over Reizen ook 
gebruiken ter ondersteuning van een individueel gesprek. 

3 sessies, meer of minder?
Dromen over Reizen is opgesteld in 3 workshops. Deze vormen samen een 
geheel. 
Als je slechts over één moment of over beperkte tijd beschikt raden we je aan:  
 - Het Reisspel te spelen om praktisch zaken te bespreken.
 - De Babbelbeelden te gebruiken om dieper in te gaan over op het  
   vakantiegevoel.
 
hoeveel begeleiders zijn er nodig? 
Per 4 deelnemers is 1 begeleider aangewezen.
 
duur - tijdstip
hoe lang duurt elke workshop?
Dit is afhankelijk van de grootte van de groep. Trek een tweetal uur uit per 
workshop. Het is belangrijk dat elke deelnemer voldoende tijd krijgt om zijn/
haar mening te formuleren en alles te noteren in het Vakantieboek.

op welk moment in het jaar plan je de workshops best in?
We raden aan om het traject in het najaar op te starten. Zo is er voldoende tijd 
om een reis te boeken of uitstap te plannen in de zomerperiode.
We raden af om de workshops te geven wanneer de deelnemer reeds een 
reis gepland heeft. Dit schept verwarring: de deelnemer bevindt zich op twee 
plaatsen in de vakantieketen. 

Wat is het ideale interval tussen de workshops?
Het is aangeraden om de drie workshops in een periode van drie weken te 
geven (Elke week één workshop). De deelnemer krijgt op die manier enerzijds 
de tijd om verder over het thema na te denken. Anderzijds zorgt de tussentijd 
van één week ervoor dat de deelnemer het thema niet vergeet. 

en dan? Wat na de sessies?
The Missing Link was een project om mensen met een extra ondersteunings-
nood te laten dromen over reizen. Na deze drie workshops kunnen deelnemers 
dromen over reizen. Ze weten hoe hun vakantie er moet uitzien. Hun vakantie-
plan ligt na de workshops klaar om te realiseren. 
En juist voor deze realisatie hebben deelnemers ondersteuning nodig. Slechts 
met een goede opvolging en de juiste ondersteuning van zijn/haar netwerk, 
kan de deelnemer z’n vakantieketen helemaal rond maken. 
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20 Dromen over reizen: een handleiding voor trainers en begeleiders

Interesse om mee te 
dromen?

contacteer ons!

vrijetijdspunt
christl claeys

christl.claeys@oranje.be
0499 75 09 74

met de steun van 

verantwoordelijke:
Bert Putman 

Colofon

voor meer informatie:
050 47 25 90
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com

redactie: Vrijetijdspunt Vzw Oranje
Fotografie: Christl Claeys

ontwerp en lay-out: Oswalt, Vrijetijdspunt Vzw Oranje
verantwoordelijke uitgever: Bert Putman

Colofon

Dit project kwam tot stand met de ondersteuning van Toerisme Vlaanderen.


