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sien@toerismevoorautisme.be 

www.toerismevoorautisme.be  

 

www.linkedin.com/in/siendepoortere 

www.linkedin.com/company/toerismevoorautisme  

 

Opleiding 

2000 – 2010 Art’Iz, Kunstacademie Izegem 

2010 – 2017 UGent 

  Master in de Klinische Psychologie 

  Woord (Grootste onderscheiding) 

  Toneel (Grote onderscheiding) 

2016 – 2018 K.U. Leuven 

  Master in het Toerisme (Grote onderscheiding) 

Laureaat van de jaarlijkse prijs uitgereikt door de Leuvense alumnivereniging voor 

Geografie en Toerisme voor de beste masterthesis in het toerisme 

2018 - … Diverse workshops binnen Gentrepreneur en Durf Ondernemen 

 

Werk 

2015 - … Travel Unlimited (Belgisch reisblog) 

  Content Creator 

2016  Teamcoördinator binnen Centrum voor Ambulante Revalidatie Sint-Lievenspoort 

  Stage in het kader van Masteropleiding Klinische Psychologie 

Doelgroep: Kleuters en lagereschoolkinderen met autismespectrumstoornis, 

ontwikkelingsachterstand, gehoorproblematiek 

April 2018 Toerisme voor Autisme (Founder) 

mailto:sien@toerismevoorautisme.be
http://www.toerismevoorautisme.be/
http://www.linkedin.com/in/siendepoortere
http://www.linkedin.com/company/toerismevoorautisme


Toerisme voor Autisme kiest voor een wereld waaraan mensen met autisme 

volwaardig kunnen deelnemen. We bieden steun om de toeristische sector 

gestructureerd, begrijpbaar, prikkelarme en bijgevolg aangenaam te maken voor 

mensen met autisme. 

▪ Analyse van customer journey en advies op maat betreffende 

autismevriendelijkheid 

▪ Vorming gericht op autismevriendelijkheid 

▪ Opmaken van hulpmiddelen voor mensen met autisme (i.e. visuele 

stappenplannen, afsprakenfiches en sensorische kaarten) 

▪ Doelgroepspecifieke marketing (i.e. Mensen met autisme; 

autismeverenigingen, scholen,…) 

▪ www.toerismevoorautisme.be  
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http://www.toerismevoorautisme.be/


Allerlei  

▪ Gastspreker op Inspiration Night 2018 – Gentrepreneur 

▪ Begeleiding van Masterproefstudies aan de K.U. Leuven – Opleiding Master in Toerisme 

▪ Begeleiding van Masterproefstudies aan de K.U. Leuven – Opleiding Master in de Pedagogie 

▪ Gastspreker Thomas More – Postgraduaat ‘Omgaan met kinderen en jongeren met ASS’ 

 

Zoals gezien in  

▪ Het Laatste Nieuws – 20/03/2018 (Digitaal) 

▪ Sterk! In autisme – Juli/Augustus 2018: Toerisme voor Autisme – Met minder stress op 

uitstap (Nr. 4 - Fysiek) 

▪ De Standaard – 19/06/2018 (Digitaal) 

▪ Samana – Oktober 2018: Autismevriendelijk toerisme, stappenplan maakt uitstap 

voorspelbaarder (Fysiek) 

▪ Made in Oost-Vlaanderen – 5/07/2018 (Digitaal) 

▪ Made in West-Vlaanderen – 5/07/2018 (Digitaal) 

▪ Knack West-Vlaanderen – 11/08/2018 (Digitaal) 

▪ Het Laatste Nieuws – 17/07/2018 (Digitaal) 

▪ Radio 2 – 18/06/2018  

▪ Radio 2 – De Inspecteur – 28/03/2018 

▪ Knack Weekend – 19/06/2018 (Digitaal) 

▪ Story – 26/06/2018: Vakantie vieren, ook als je kind een beperking heeft (Fysiek) 

▪ Het Laatste Nieuws – 19/06/2018: Planckendael en co. stellen stappenplan op (Fysiek) 

▪ Gazet van Antwerpen – 19/07/2018: Toerisme op maat, uitstapjes zonder stress voor 

kinderen met autisme (Fysiek) 

▪ De Standaard – 19/06/2018: Toerisme voor Autisme (Fysiek) 

▪ De Morgen – (Fysiek) 

▪ RTV – 18/06/2018 

▪ De Ouders – 18/07/2018 (Digitaal) 

▪ Gazet van Antwerpen – 18/06/2018 (Digitaal) 

▪ Pretwerk.nl – 19/06/2018 (Digitaal) 

▪ RTBF – 20/06/2018  

▪ Breda Gelijk – 2018 (Digitaal) 

▪ Vivre Ici – 20/06/2018 (Digitaal) 

▪ Flanders Today – 2018 (Digitaal) 

▪ De Weekbode – Regio Izegem/Roeselare (Fysiek) 

Wekelijks segment - September en oktober 2018: Ons gedacht 

▪ Blitsmagazine Regio Izegem-Tielt – September 2018 (Fysiek): Maak kennis met Toerisme voor 

Autisme 

https://www.hln.be/regio/herentals/stappenplan-helpt-kinderen-met-autisme~aaa3ef7a/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20180618_03569070
http://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/starter-van-de-week-sien-maakt-toeristische-plekken-toegankelijk-voor-mensen-met-autisme/
http://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/starter-in-de-kijker-sien-depoorter-lanceert-toerisme-voor-autisme/
https://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/sien-depoortere-uit-izegem-lanceert-website-toerisme-voor-autisme/article-normal-332251.html
https://www.hln.be/regio/izegem/-ook-met-autisme-kan-je-stressvrij-op-stap~a0131e46/
https://radio2.be/antwerpen/stressvrij-op-daguitstap-dankzij-toerisme-voor-autisme
https://radio2.be/de-inspecteur/iedereen-toegankelijk-toerisme-voor-autisme
https://weekend.knack.be/lifestyle/reizen/dagje-uit/twintig-antwerpse-toeristische-attracties-worden-toegankelijker-voor-autisme/article-normal-1163093.html
https://www.rtv.be/artikels/kinderen-met-autisten-met-minder-stress-op-stap-a55719
https://www.deouders.be/nieuws/detail/wendelien-in-gesprek-met-sien-van-toerisme-voor-autisme
https://www.gva.be/cnt/dmf20180618_03568127/antwerpse-toeristische-attracties-maken-zich-toegankelijker-voor-autisme
https://pretwerk.nl/topnieuws/20-attracties-provincie-antwerpen-nemen-deel-aan-toerisme-voor-autisme/55423
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-chronique-de-joyce-azar?id=2364700
https://www.breda-gelijk.nl/bredagelijk/primeur-in-vlaanderen-toerisme-voor-autisme/
http://www.vivreici.be/commune/1360/article/detail_en-flandre-des-guides-touristiques-sur-mesure-pour-les-enfants-atteints-d-autisme?id=180372
http://www.flanderstoday.eu/autism-and-tourism-website-tells-visitors-what-expect

