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Leven 
 

Mijn boodschappenlijst 

 

Met de website Mijn Boodschappenlijst kunnen eenvoudig 

boodschappenlijsten gemaakt worden.  

Bekijk de website Mijn Boodschappenlijst 

 

 

Steffie – eenvoudige websites 

 

Steffie heeft een serie eenvoudige websites waarin allerlei zaken op een 

duidelijke manier uitgelegd worden. 

Bekijk de website van Steffie 

 

 

https://mijnboodschappenlijst.nl/
https://www.steffie.nl/eenvoudige-websites/
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Zelfstandig zijn 

 

De academie voor Zelfstandigheid geeft trainingen aan mensen die 

moeilijk een plek in de samenleving kunnen vinden of moeilijk werk 

krijgen. De training is gericht op zelfstandiger werken en wonen of het 

volgen van een beroepsopleiding. 

Bekijk de website van de Academie voor Zelfstandigheid 

 

 

Mijn eigen plan 

 

Heb jij behoefte aan structuur? MijnEigenPlan is een app op je telefoon. 

Daar zie je elke dag wat je moet doen. En je krijgt uitleg wanneer je dat 

nodig hebt.  

Bekijk de website van MijnEigenPlan 

 

 

https://www.academievoorzelfstandigheid.nl/
https://mijneigenplan.nl/
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Rechten van de cliënt 

 

Op deze site vind je het opzoekboek over de rechten van cliënten en 

informatie over het Rechtenteam. 

Bekijk de website over de rechten van de cliënt 

 

 

LFB belangenvereniging 

 

LFB is een belangenvereniging door en voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De LFB biedt informatie, scholing en training 

en door het organiseren van onderlinge ontmoetingen. 

Bekijk de website van het LFB 

 

 

https://www.rechtenvanclient.nl/
https://www.lfb.nu/
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Leren 
 

Oefenen 

 

Op Oefenen.nl kun je oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan 

met geld. Tegelijkertijd leer je over thema’s als bijvoorbeeld werk, 

gezondheid en opvoeding. 

Bekijk de website van Oefenen 

 

 

Ook jij / Complaid.nl 

 

Deze website is voor mensen met een beperking die niet goed kunnen 

lezen en schrijven. Op de site kunnen zij zich informeren, plezier maken 

en contacten leggen met anderen in hun vrije tijd. 

Bekijk de website van Ook jij 

 

https://oefenen.nl/
https://www.ookjij.nl/
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Samen geloven 

 

Samen Geloven is een stichting die zich, vanuit diverse kerken, wil 

inzetten voor de verstandelijk beperkte mens. Zo organiseert zij o.a. 

aangepaste kerkdiensten, aangepaste vieringen en bijbelgroepen voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Bekijk de website van Samen Geloven 

 

 

WAI-NOT 

 

WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de 

mogelijkheid te internetten binnen een aangepaste website. Deze 

website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. 

Bekijk de website van WAI-NOT 

 

 

https://www.samengeloven.nl/
https://www.wai-not.be/
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Liefde 
 

Dottie 

 

Dottie is een sociale netwerksite voor mensen met beperkingen of 

aandoeningen en voor wie het soms moeilijk is om iemand te leren 

kennen of om nieuwe contacten te leggen. Op Dottie moeten lotgenoten 

onbeperkt met elkaar kunnen omgaan. 

Bekijk de website van Dottie 

 

 

Uniek Dating 

 

Uniek Dating is een datingsite voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking en / of vorm van autisme in Nederland 

Bekijk de website van Uniek Dating 

https://www.dottie.be/
https://www.uniekdating.nl/
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ABC Date 

 

ABC Date is een veilige contactbemiddeling voor mensen met een 

beperking. Het is onderdeel van Steffie en geeft duidelijke uitleg over 

dating. 

Bekijk de website van ABC Dating 

 

 

Meer dan liefde 

 

Meer dan liefde bevat makkelijk toegankelijke informatie over het 

aangaan van sociale en seksuele contacten, hoe je jezelf weerbaarder 

kunt maken en de kinderwens. 

Bekijk de website van Meer dan liefde 

 

 

https://www.abcdate.nl/
https://www.meerdanliefde.nl/
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Zonder stempel 

 

Zonderstempel.nl is een website voor alle LHBT’s met een verstandelijke 

beperking. LHBT wil zeggen Lesbisch, Homo, Bi of Transgender. Zij 

steunen mensen die verstandelijk beperkt en seksueel anders zijn. De 

ontmoetingscafés van COC en LFB staan centraal. 

Bekijk de website Zonderstempel.nl 

 

  

https://zonderstempel.coc.nl/
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Sport 
 

Only friends 

 

Sportclub Only Friends biedt verschillende sporten voor kinderen en 

jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een 

chronische ziekte in Amsterdam en omgeving. 

Bekijk de website van Only Friends 

 

 

Special Olympics 

 

Special Olympics is een sportorganisatie voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Special Olympics activiteiten vinden zowel 

lokaal, regionaal, nationaal als internationaal plaats. 

Bekijk de website van Special Olympics 

 

https://onlyfriends.nl/
https://www.specialolympics.nl/
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Sailability 

 

Stichting Sailability is een landelijk netwerk van watersportverenigingen 

waar mensen met een handicap zelfstandig de zeilsport kunnen 

beoefenen. 

Bekijk de website van Sailability 

 

 

Manege Zonder Drempels 

 

Manege zonder Drempels biedt huifbedritten voor kinderen en 

volwassenen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB). Ook 

verhuren ze appartementen voor vakanties. 

Bekijk de website van Manege zonder drempels 

 

  

  

https://www.sailability.nl/
https://www.manege-zonder-drempels.nl/
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Vrije tijd 
 

OV Reisplanner 

 

De website OV Reisplanner helpt je bij het plannen van je reis met het 

openbaar vervoer. Er is ook een app voor op je mobiele telefoon of 

tablet. 

Bekijk de website van de OV Reisplanner 

 

 

Buitenbeenpop 

 

Buitenbeenpop is een openluchtfestival in België dat is aangepast aan 

de specifieke behoeften en wensen van personen met een beperking. 

Muziek beluisteren, muziek maken, muziek bekijken en bewegen op 

muziek. 

Bekijk de website van Buitenbeenpop 

 

https://9292.nl/
https://www.buitenbeenpop.be/
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Funpop 

 

Funpop is een openluchtfestival in Horst (Limburg) voor mensen met een 

verstandelijke beperking, maar ook voor hun familie, vrienden en 

bekenden. Twee dagen feest met muziek en fun! 

Bekijk de website van Funpop 

 

 

GigaGfestival 

 

GigaGfestival is een feestavond in Pesse (Drenthe) voor alle mensen uit 

het noorden met een beperking. Er komen veel bekende artiesten. 

Bekijk de website van GigaGfestival 

 

 

https://www.funpop.nl/
http://www.gigagfestival.nl/
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Superkracht (vroeger Senself) 

 

Superkracht is het podium voor ontwikkelen en zichtbaar maken van 

talenten van mensen met een verstandelijke of meervoudige 

beperking.  Door deel te nemen aan trainingen en culturele activiteiten 

worden zij gestimuleerd meer uit zich zelf te halen. 

Bekijk de website van Superkracht 

 

 

Bassie En Adriaan 

 

Bassie en Adriaan zijn bekend van televisie. Bassie is een clown en 

Adriaan is acrobaat en samen maken ze allerlei avonturen mee. 

Bekijk de website van Bassie en Adriaan 

 

 

https://superkracht.club/
http://www.bassieenadriaan.nl/
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Kindertube 

 

Kindertube is een website waar je filmpjes kunt bekijken. De website is 

ingedeeld in categorieën. Je kunt ook zoeken naar een video. 

Bekijk de website van Kindertube 

 

 

Leukekleurplaten.nl 

 

Leukekleurplaten.nl heeft meer dan 5000 kleurplaten die je gratis kan 

downloaden en/of uitprinten. 

Bekijk de website van Leukekleurplaten.nl 

 

 

https://www.kindertube.nl/
https://www.leukekleurplaten.nl/
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Spele.nl 

 

Op spele.nl kun je online spelletjes spelen zoals: Mario, Angry 

Birds,  restaurant spelletjes, schiet spellen en meer. Let op: Er is wel 

veel reclame! 

Bekijk de website van Spele.nl 

 

 

Nederland FM 

 

Nederland.fm is een website met radiozenders. Kies zelf je de muziek 

die je wilt luisteren. 

Bekijk de website Nederland.fm 

 

 

http://spele.nl/
https://www.nederland.fm/
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Juraini RadioFm 

 

Juraini RadioFm is een radio station dat vooral Nederlandstalige en 

urban muziek draait. 

Bekijk de website van Juraini RadioFM 

 

 

Stichting De Baan 

 

De Baan is een vrijetijdscentrum in Haarlem voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Ze geven cursussen en bieden allerlei 

creatieve en leerzame clubs. 

Bekijk de website van stichting De Baan 

 

 

https://jurainiradio.jouwweb.nl/
https://www.stichtingdebaan.nl/
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Stichting Zo 

 

Stichting ZO organiseert creatieve cursussen voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Dit is in samenwerking met de Plantage, 

centrum voor de kunsten in Tiel. 

Bekijk de website van stichting Zo 

 

 

VTV 

 

Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) 

biedt vrijetijds- en vormingsactiviteiten aan mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Bekijk de website van VTV 

 

 

http://www.stichtingzo.nl/
https://www.stichtingvtv.nl/
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Vakantie 
 

De Spring Vakanties 

 

Vakantiecentrum de Spring organiseert muziekvakanties, visvakanties, 

paardenkampen, zeilvakantie en jeugdvakanties in Friesland en ook een 

visvakantie, wandelvakantie en ontdekvakantie in Portugal. 

De Spring Vakanties 

 

 

Doe Reizen 

 

DOE reizen is een reisorganisatie voor mensen met een beperking en 

hun omgeving. De vakanties van DOE reizen zijn voor reizigers die over 

het algemeen redelijk zelfstandig, mobiel, zelfverzorgend en/of sportief 

zijn.  

Bekijk de website van DOE reizen 

https://www.despring.nl/
https://www.doe-reizen.nl/
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Dolfijn Vakanties 

 

Dolfijn organiseert vakantiereizen en dagjes uit voor mensen met een 

licht verstandelijke beperking vanaf 16 jaar. De vakantiereizen worden 

begeleid door vrijwillige reisbegeleiders. 

Bekijk de website van Dolfijn Vakanties 

 

 

Het Buitenhof 

 

Het Buitenhof organiseert begeleide vakanties voor mensen met een 

verstandelijke beperking. In de zomer en in de winter bieden ze 

bestemmingen aan over de hele wereld. 

Bekijk de website van Het Buitenhof 

 

 

https://www.dolfijnvakanties.nl/
https://www.buitenhof.nl/
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Maradijs 

 

Maradijs biedt vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Elke vakantie heeft dans, theater, muziek, beauty, koken, voetbal, 

schilderen of een andere creatieve rode draad. 

Bekijk de website van Maradijs 

 

 

Onderweg Reizen 

 

Onderweg Reizen biedt vakanties aan voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking. Onderweg Reizen heeft als doel kleinschalig 

begeleide vakanties aan te bieden die gezellig en betaalbaar zijn. 

Bekijk de website van Onderweg Reizen 

 

 

https://www.maradijs.nl/
https://www.onderweg-reizen.nl/
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SET-Reizen 

 

SET-Reizen biedt begeleide vakanties voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De vakanties zijn bedoeld voor reizigers met 

een beperking die niet zelfstandig op vakantie kunnen. 

Bekijk de website van SET-Reizen 

 

 

Tof Vakanties 

 

TOF Vakanties organiseert vakantieweken voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Het betreft vakanties voor kinderen, 

volwassenen en ouderen. Sommige vakantiegasten hebben ook een 

lichamelijke handicap. 

Bekijk de website van Tof Vakanties 

 

 

https://set-reizen.nl/
http://www.tof.nl/

