
Contactbemiddeling voor mensen
met een verstandelijke beperking



Met ABCDate kunnen cliënten met een verstandelijke 
beperking eenvoudig contact met elkaar leggen. ABCDate 
biedt naast een volledig aangepaste website diverse 
vormen van ondersteuning als ontmoetingsavonden, 
trainingen en datebegeleiding. Ook voor jouw organisatie!

Wat zijn de voordelen?
De organisatie geeft met de ABCDate-methode mensen met een 
verstandelijke beperking meer kansen en mogelijkheden op het gebied 
van vriendschappen, daten, relaties en seksualiteit. 

De organisatie beschikt met ABCDate over een veilig en 
gebruiksvriendelijk systeem en maakt gebruik van onze jarenlange 
ervaring op het gebied van bijzondere contactbemiddeling.

Voor begeleiders is ABCDate een handige tool om de cliënt op een veilige 
manier te helpen bij het uitbreiden van de sociale contacten, 
desgewenst ook met mensen buiten de eigen organisatie.

ABCDate is voorzien van tal van speciale e-learning modules rond 
relatievorming, weerbaarheid, seksualiteit, reizen en geld. 

Cliënten kunnen op ABCDate onder 
andere een profiel maken, de 
profielen van andere deelnemers 
bekijken, chatten, de helpdesk 
om raad vragen en iemand 
uitnodigen voor een ontmoeting. 
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Steffie legt op ABCDate.nl 
uit hoe de website werkt

Iedere zorgorganisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking die op een 
innovatieve en veilige manier het sociale 
netwerk van cliënten wil vergroten.

Cliënten kunnen meedoen als ze
18 jaar of ouder zijn, een verstandelijke 
beperking hebben en aan jouw organisatie 
verbonden zijn.

Wie kan meedoen?

Onze software is volledig drempelvrij en kan 
eventueel voorzien worden van een huisstijl. 
We begeleiden cliënten en personeel op basis 
van een slimme menukaart. Geïnteresseerd? 
Ga dan naar ABCDate.nl/instelling en meld je 
aan. We nemen dan snel contact met je op 
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Hoe werkt het?

Steffie legt op ABCDate.nl 
uit hoe de website werkt



www.abcdate.nl

Stuur een e-mail aan info@abcdate.nl

Heb je vragen?


