Iedereen kan buddy worden!
Is jouw gemeente BUDDY vriendelijk?

Word BUDDY, want SAMEN is alles leuker!
Klik hier voor meer info.

Ieder van ons spendeert zijn of haar vrije tijd graag in goed gezelschap. Je beoefent een hobby of een sport, gaat
gezellig iets drinken of naar de cinema of gaat op stap met vrienden. Maar wanneer je een handicap hebt, is goed
gezelschap niet altijd evident… Mobiliteitsproblemen, een ontoegankelijke omgeving, enz. verhinderen mensen met
een handicap om te werken, te sporten, cultuur te beleven, te reizen, … Met sociale isolatie en vereenzaming tot
gevolg.
Daarom startte KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) in het voorjaar van 2017 met haar buddywerking.
Via www.kvgbuddy.be komen mensen met en zonder handicap met elkaar in contact om Samen op Stap te gaan.
Buddy’s zijn vrijwilligers die hun vrije tijd delen met mensen met een handicap. Ze bepalen zelf met wie, wanneer en
waar ze naar toe gaan, in samenspraak met deze persoon. Zo engageren ze zich om samen een mooie tijd te
beleven. Het mooiste is dat IEDEREEN buddy kan worden!
Wat kan BUDDY voor uw gemeente betekenen? BUDDY zorgt ervoor dat
uw gemeente nog inclusiever wordt! Want hoe meer buddy’s, hoe meer
personen met een handicap kunnen deelnemen aan lokale activiteiten,
evenementen… die georganiseerd worden.

Het BUDDY-team, wil samen met uw steun
van uw gemeente één van de eerste BUDDY-vriendelijke gemeentes maken in
Vlaanderen.
Indien u bereid bent om BUDDY mee bekend te maken bieden we u:






de vermelding ‘BUDDY-vriendelijke gemeente’ op onze BUDDY-site
een artikel in ons ledenblad
uw engagement en uw gemeente in de kijker via onze nationale website en sociale media
een infomoment waar we het project voorstellen aan uw inwoners, medewerkers, verenigingen, collega’s,…
en niet te vergeten…een grotere betrokkenheid van personen met een handicap in uw gemeente

Wij durven uw steun en medewerking te vragen om van uw gemeente een BUDDY-vriendelijke en inclusievere
gemeente te maken. Mogen wij rekenen op uw samenwerking?

Met vriendelijke groeten
Het BUDDY-team

Toelichting BUDDY-project
Doelstelling
BUDDY wil personen met een handicap in contact brengen met een buddy. Een buddy is iemand die in
zijn/haar vrije tijd deelneemt aan activiteiten en dit plezier wil delen met een persoon met een handicap.
Dankzij BUDDY kunnen personen met een handicap makkelijker participeren aan het maatschappelijke
leven. Ze doen dit met behulp van hun buddy, die dezelfde interesses deelt en vrijwillig mee op stap gaat
De buddy heeft een goed contact met een persoon met een handicap, wat zijn of haar beeldvorming over
‘handicap’ positief beïnvloedt.
Bij BUDDY draait het om vriendschappen, waar gelijkwaardigheid centraal staat. Het gaat om wat we
gemeenschappelijk hebben. Geen zorg, noch betutteling, gewoon samen genieten van een leuke activiteit!

Over de website
Via de website www.kvgbuddy.be kunnen buddyzoekers en buddy’s een profiel aanmaken. Ze geven hun
interesses en voorkeuren aan. De website geeft je op basis van je interesses, voorkeuren en woonplaats
mogelijke personen aan met wie het zou kunnen klikken. Via de zoekfunctie kan je ook gericht op zoek
gaan naar een mogelijke match. Iemand gevonden? Stuur hem/haar een bericht en leer elkaar beter
kennen. Klikt het tussen beide personen? Dan kan je een eerste activiteit plannen en samen op stap gaan.
Was deze activiteit helemaal wat je ervan verwachtte, dan ben je vertrokken. Vergeet in dat geval zeker
geen match aan te vragen met je buddy. Zo weet KVG dat jij iemand gevonden hebt!
De website is bedoeld om op zoek te gaan naar een BUDDY, het is geen datingsite.

Ontmoet Carine - BUDDY van Marie
“Ik ben dankbaar buddy te mogen zijn van Marie.”
Carine is buddy van Marie. Marie is 20 jaar en heeft ASS. Ze is heel creatief en
houdt van naaien. Ze doet retouches en werkt erg punctueel. Carine gaat
wekelijks een namiddag naar haar thuis. Ze starten samen met een wandeling
met Bono, de hond. Ze oefenen op gehoorzaamheid omdat Bono nog jong en
speels is. Daarna gaan ze naar de naaikamer en doen ze samen retouches. Na
het naaiwerk kookt Marie een maaltijd voor het gezin. Dit doet ze goed maar
soms heeft ze wat steun nodig omdat ze niet graag alleen is en de dingen niet goed kan ordenen in haar
hoofd.
Carine komt sinds december wekelijks bij Marie en stilaan wint ze haar vertrouwen. Ze zijn open tegenover
elkaar en bij gevoeligheden zoeken ze samen naar oplossingen. Soms werken die en soms ook niet… Alles
is in beweging, alles is in verandering. Dit is het leven, ook van iemand met ASS. Carine is dankbaar buddy
te zijn van Marie.

Het label BUDDY-vriendelijke gemeente
Dienstverlening voor inwoners met een handicap in de lijn van het lokaal beleid
Toegankelijkheid en gelijke kansen zijn belangrijke thema’s in een lokaal beleid. Veel gemeenten
beschikken al over heel wat troeven en realisaties op dit vlak. Personen met een handicap hebben hun
stem in het beleid dankzij de adviesraad. Er is vaak een specifiek aanbod van G-sport, inclusieve
speelpleinwerkingen…
Vanuit KVG Vorming vzw menen we dat het BUDDY-project hierop een mooie aanvulling vormt.
Dankzij BUDDY kunnen personen met een handicap in uw gemeente makkelijker deelnemen aan
activiteiten buitenshuis, proeven van cultuur, een hobby beoefenen,… Kortom BUDDY creëert
mogelijkheden en kansen voor personen met een handicap om volwaardig deel te nemen aan het
maatschappelijke leven.
KVG Vorming vzw ontwikkelde een label voor steden en gemeenten die het buddyproject willen
bekendmaken bij haar inwoners. Hoe meer buddy’s zich registeren op onze website, hoe meer inwoners
van uw gemeente kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Hier vind je alle mogelijkheden terug om
het label te behalen en zo te werken aan een nog inclusievere gemeente.

Wat kan onze gemeente betekenen voor buddy?
Wij zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van BUDDY. Uiteraard heeft dit project alleen
kans tot slagen als er zich voldoende buddy’s registreren op het platform. Daarom doen we graag een
beroep op u. U kan samen met ons uw inwoners overtuigen van BUDDY. Iedereen kan buddy worden!

BUDDY-vriendelijke gemeente worden is heel eenvoudig. We vragen uw
gemeente om aan de slag te gaan met onderstaande criteria. Om het label te
behalen, verwachten we dat er rond 3 criteria gewerkt wordt. De criteria
werden uitgewerkt in mogelijke actiepunten. Het staat u vrij om dit, in
samenspraak met KVG Vorming vzw, anders in te vullen.

1. Verspreiden promotiemateriaal
 De gemeente engageert zich om affiches van buddy te verspreiden in de gemeentelijke
sporthallen, zwembaden, bibliotheken, ontmoetingscentra, dienstverleningsplaatsen van de
gemeente aan de inwoners (antennepunten OCMW of Sociaal Huis, dienst bevolking),... De
affiches krijgen een plaats op de gemeentelijke infoborden.

 De gemeente engageert zich om flyers van buddy te verspreiden via de gemeentelijke
sporthallen, zwembaden, bibliotheken, ontmoetingscentra, dienstverleningsplaatsen van de
gemeente aan de inwoners (antennepunten OCMW of Sociaal Huis, dienst bevolking),...
 De gemeente engageert zich om de bladwijzers van buddy te verspreiden via de bibliotheek en
al haar lokale filialen.
2. Stedelijke/gemeentelijke adviesraad
 De gemeente engageert zich om buddy op de agenda te plaatsen van een of meerdere
adviesraden. Een vormingswerker van KVG Vorming vzw krijgt de ruimte om het project voor te
stellen.
 De gemeente geeft het mandaat aan een adviesraad samen met KVG Vorming vzw een actie te
ondernemen om het buddyproject bekend te maken bij een ruime doelgroep.
3. Sensibiliseren inwoners gemeente/eigen diensten en personeelsleden
 De gemeente engageert zich om een artikel over buddy te publiceren in het gemeentelijk
infoblad.
(Kant en klaar materiaal kan aangeleverd worden).
 De gemeente engageert zich om de buddy-spot op de website en/of sociale media van de
gemeente te plaatsen.
 De gemeente engageert zich om het logo van buddy en een link naar de buddy-website te
plaatsen op de gemeentelijke website.
 De gemeente engageert zich om een actie te ondernemen om het eigen personeel aan te zetten
om buddy te worden.
 De gemeente beschikt over een vrijwilligersinformatiepunt, de gemeente engageert zich om
buddy via dit kanaal in de kijker te plaatsen.
4. De gemeente engageert zich om een netwerk-/infomoment BUDDY te organiseren in
samenwerking met KVG Vorming vzw.
Het netwerk-/infomoment wordt inhoudelijk ingevuld vanuit KVG Vorming vzw. De
stafmedewerker bevoegd voor BUDDY verzorgt dit moment.
 De gemeente engageert zich om dit netwerkmoment mee bekend te maken via het
gemeentelijk infoblad, website, sociale media,…
 De gemeente betrekt ook andere gemeentelijke diensten bij de bekendmaking hiervan (welzijn,
OCMW, sport, jeugd, cultuur).

 De gemeente is bereid contactgegevens van jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen vrij
te geven zodat deze gericht kunnen worden uitgenodigd.
 De gemeente zorgt voor een geschikte locatie om dit infomoment te laten plaatsvinden.
5. Wij zien zelf andere mogelijkheden om buddy bekend te maken bij onze inwoners.

Het label behalen – Hoe gaat dit in zijn werk?
Welke stappen dient u als gemeente te ondernemen om het label te behalen?
1. U heeft interesse in BUDDY. Wij komen graag langs om nader kennis te maken, ons een beeld te
vormen van het gelijke kansen – en toegankelijkheidsbeleid van uw gemeente. We lichten het
project toe aan de bevoegde diensten en Schepen. Wij overlopen met u alle criteria waarrond de
gemeente kan werken om het label te behalen.
2. Het College van Burgemeester en Schepenen nemen een beslissing om het label al dan niet te
behalen. Indien u het label wenst te behalen, brengt u ons hiervan op de hoogte samen met de
concrete acties die u wenst te ondernemen. Wij bezorgen u al het benodigde materiaal.
De gemeente wenst het label niet te behalen, maar wil wel een actie ondernemen, laat het ons
weten en wij bezorgen u het benodigde materiaal.
3. U brengt ons op de hoogte van de ondernomen acties en bezorgt hiervoor de nodige bewijsstukken
(foto’s, artikel, …)
4. KVG Vorming vzw overhandigt het label aan uw gemeente.

Wat krijgt u in return voor uw engagement?






de vermelding ‘BUDDY-vriendelijke gemeente’ op onze BUDDY-site
een artikel in ons ledenblad
uw engagement en uw gemeente in de kijker via onze nationale website en sociale media
u kan het logo buddy-vriendelijke gemeente gebruiken in uw communicatie
en niet te vergeten…een grotere betrokkenheid van personen met een handicap in uw gemeente

Contactpersoon
Kelly Van Tricht
Stafmedewerker KVG Vorming vzw
Projectverantwoordelijke BUDDY
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
kelly.vantricht@kvg.be
buddy@kvg.be
03 216 29 90

BUDDY; een project van KVG Vorming vzw
KVG-Vorming vzw is een socio-culturele vereniging van en voor mensen met een handicap en hun
omgeving. In alle Vlaamse provincies organiseert en ondersteunt KVG ontmoetingsmogelijkheden voor
personen met een handicap (speelpleinwerking, daguitstappen, sportdag, vakanties en weekends, fuiven,
...). KVG vindt het belangrijk personen te informeren over verschillende thema’s (tegemoetkomingen,
kinderbijslag, vrije tijd, beschermingsmaatregelen, liefde en seksualiteit, persoonlijk assistentiebudget, …).
Je kan ook bij KVG terecht voor praktische hulp. We helpen bij de zoektocht naar een vrijetijdsbesteding,
bieden rechtsondersteuning, verhuren snoezelkoffers,… Tot slot verdedigt KVG de belangen van personen
met een handicap in het beleid.
Het aanbod van de KVG groep is zeer uitgebreid en bestaat uit verschillende diensten. Meer informatie via
www.kvg.be.

