balansen van geven en nemen. Mensen
staan niet graag in het krijt, hebben heel
veel schroom om anderen te belasten
door hulp te vragen.
Dit kan gemakkelijker worden als je zelf
iets kunt bieden. Balansen in evenwicht
geven een grotere kans op duurzaamheid.
De focus wordt gelegd op het aanspreken
van de eigen krachten en het verbreden
en duurzaam maken van interacties.

levenskwaliteit van mensen met autisme
in onze samenleving.
We houden jullie graag op de hoogte van
de resultaten van onze proeftrajecten.
Start West-Vlaanderen
Beversesteenweg 255 bis - 8800
Roeselare
info@startwestvlaanderen.be
050 40 50 00

Op die manier willen we kwaliteit van
leven en participatie bevorderen.

De betrachting van het proces is dat er een
spiraal ontstaat. We begeleiden mensen
in het op zoek gaan naar hun eigen al dan
niet zichtbare krachten en krachten in hun
eigen omgeving. Het besef dat een groter
vertrouwen in zichzelf ook van betekenis
kan zijn voor relevante relaties. Relaties
die hierdoor winnen in duurzaamheid.
Het model in dit begeleidingspakket
NetWerkEn is ontwikkeld vanuit de
ervaring van thuisbegeleiders.
We willen met dit model aan de slag gaan.
We beseffen heel goed dat de gezinnen die
hierin meestappen zich zeer kwetsbaar
opstellen. We willen daarom dit begeleidingstraject in een testfase uitproberen.
We willen 2 gezinnen selecteren met een
persoon met (een vermoeden van) autisme, die willen inzetten op hun netwerk. We
gaan aan de slag met 2 thuisbegeleiders
zodat we elke sessie goed kunnen voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen.
We hopen hiermee onze werkwijze nog verder te kunnen verfijnen en ‘autismeproof’ te maken.
We willen in deze testfase speciaal aandacht besteden aan mensen met autisme
die het moeilijk hebben met
sociale contacten.
Een duurzaam netwerk rond zich
uitbouwen en actief houden is zonder
ondersteuning
niet
mogelijk.
Alleen als het gezin doorheen het proces
tot een duurzaam netwerk kan komen,
kunnen we tevreden zijn.

We zijn zeer blij dat Autistem ons
NetWerkEn-project wil ondersteunen
door de 2e begeleider in onze
proeftrajecten te financieren.
We zijn ervan overtuigd dat we hiermee
een meerwaarde kunnen leveren aan de

De jobcoach ondersteunt de persoon
met autisme én de begeleider op de
werkvloer of werkgever. Hij vangt de
autismespecifieke
beperkingen
op
de werkplek op door verduidelijking,
voorspelbaarheid, het checken van
draagkracht en het blijven herinneren van
mogelijke beperkingen door autisme. De
jobcoach is de verbindingsfiguur tussen
de persoon met autisme en de werkgever.

Vzw Autistem engageert zich mee in dit
project. Zij nemen een groot deel van
de loonkosten van een halftijdse functie
jobcoach op, dit gedurende 3 jaar.

Jobcoach
Vzw Groep Ubuntu en Den Achtkanter
zijn organisaties die personen met een
beperking ondersteunen in de regio
Zuid-West-Vlaanderen en Zuid-OostVlaanderen.
Via hun dienst Begeleid Werken bieden
ze mensen met een (arbeids)beperking
de kans om mee te werken op de
gewone arbeidsmarkt. Dit Begeleid
Werken verloopt op vrijwillige basis.
De jobcoaches ondersteunen het ganse
traject.
Lut Louwagie, coördinator dienst Begeleid
Werken :
We ondervinden in onze regio al een
aantal jaar de nood aan auti-jobcoaching ;
de nood aan ondersteuning bij
tewerkstelling van mensen met normale
begaafdheid en autisme. Door de
zorgvernieuwing zien we mogelijkheden
om dit vanuit onze organisatie aan deze
doelgroep aan te bieden.

Dit maakt het voor de jobcoaches van
Groep Ubuntu en Den Achtkanter
mogelijk om naast het coachen van deze
doelgroep ook de ruimte te krijgen om
expertise op te bouwen, expertise te
delen en samenwerkingen op te zetten
met complementaire en gelijkaardige
organisaties.
We starten met deze ondersteuning
in onze regio (Zuid-West-Vlaanderen).
Doel is om dit aanbod uit te breiden
over de ruimere regio in West- en OostVlaanderen.

DE TUIN VAN DE TOEKOMSTSTRAAT

Deze tuin bevindt zich aan de Toekomststraat nr. 6 te Avelgem. Een woonproject
voor 8 volwassen met autisme dat opgestart werd begin 2014 met medewerking
en financiële inbreng van VZW Autistem.
De kosten voor de aanleg van deze onderhoudsvriendelijke en rustgevende tuin
waren volledig ten laste van VZW Autistem. Wij konden dit realiseren dankzij de
opbrengst van de vorige wijnactie. Deze
tuin vormt een verhoging van de levenskwaliteit van de bewoners Hoe mooi het
resultaat ook al is na een paar dagen bouwen en planten met een hele bende mieren, het eigenlijke wonder begint pas als
wij weg zijn… Alles groeit! Niets zaliger
dus dan na enkele maanden terug te keren
om te gaan kijken.
Hierbij het verslag van Ellen Huybrechts,
tuinarchitecte van de VZW Mier

Umami gaf hen een onderhoudsvriendelijke prairietuin met een rustgevend uitzicht, vier groendaken en twee overdekte
zitplekken. Paden werden gelegd met
nidagravel platen gevuld met lava, zodat
ook rolstoelgebruikers van alle plekjes
kunnen genieten.

We gingen langs om eens te gaan kijken.
Acht maanden later zijn de planten volop
in gang geschoten. Bodembedekkers zijn
op veel plaatsen al mooi toegegroeid en
grassen staan als fijne pluimpjes in de
wind maar zullen nog veel volumineuzer
worden.

Ook tussen de planten werd lava gegoten.
De aanleg gebeurde in twee fasen: zwerm
één gaf vorm en structuur door paden,
groendaken en afdakjes te bouwen en
een zwerm twee gaf een weelderige overvloed aan plantjes hun nieuwe thuis.

AUTISPROKKELS
2018

Het groenteam van de organisatie en enkele bewoners hielpen mee en nodigden
ons uit in hun woonst.
Slapen en eten mochten we in Het Ganzenhof, een dagopvangcentrum van
Groep Ubuntu.
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Lut Louwagie
Satelliet Maatwerk
Dienst begeleid werken
Blokkestraat 29A
8550 Zwevegem
Tel: +32(0)56/64 60 62
lut.louwagie@groepubuntu.org

Autistem
vzw

Voor deze ondersteuning zetten we onze
methodiek van begeleid werken in.
Door te vertrekken vanuit de vaardigheden en kwaliteiten van elke persoon ondersteunen we mensen naar een zinvolle
weekinvulling. De weekinvulling kan een
combinatie zijn van werk, vrije tijd, opleiding, … .
Doel is dat ze hun leven terug op orde te
krijgen en iets betekenen voor de omgeving; daardoor verhoogt hun zelfbeeld,
krijgen ze een rustiger dag-nachtritme,
kunnen ze groeien op vlak van arbeidsattitudes en netwerkuitbreiding. Doorstromen naar betaalde tewerkstelling kan,
maar hoeft niet.
We bieden ondersteuning op de
werkvloer in het gewone arbeidscircuit,
zowel bij werk op vrijwillige basis als bij
betaald werk.

Autistem geeft een stem aan mensen met ASS, hoe meer leden hoe luider wij deze stem kunnen laten klinken!
Daarom is jullie lidmaatschap als gezin met personen met ASS van levensbelang.
Umami gaf hen een
onderhoudsvriendelijke
prairietuin
met
rustgevend uitzicht,
Aarzel
niet en ga snel een kijkje
nemen
op een
www.autistem.be
en klikvier
op Lid worden.
groendaken en twee overdekte zitplekken. Paden werden gelegd met nidagravel platen gevuld
Dank je wel!
met lava, zodat ook rolstoelgebruikers van alle plekjes kunnen genieten. Ook tussen de planten
werd lava gegoten. De aanleg gebeurde in twee fasen: zwerm één gaf vorm en structuur door
paden, groendaken en afdakjes te bouwen en een zwerm twee gaf een weelderige overvloed aan
plantjes hun nieuwe thuis. Het groenteam van de organisatie en enkele bewoners hielpen mee en
nodigden ons uit in hun woonst. Slapen en eten mochten we in Het Ganzenhof, een
dagopvangcentrum van Groep Ubuntu. Het waren heerlijke dagen werken, spelen en lekker eten in
regen, wind én zon, met extra veel warmte van de dankbare bewoners achteraf! Toen zag het er
dan ook al veelbelovend uit…
Autistem
vzw

info@autistem.be
www.autistem.be
Veldrijk 7, 8530 Harelbeke
Gsm: 0488 479 185

info@autistem.be
www.autistem.be
Veldrijk 7, 8530 Harelbeke
Gsm: 0488 479 185

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste vrienden en sympathisanten van
VZW Autistem
Sedert de invoering van de Persoons
Volgende Financiering 5PVF in 2017
ondervinden onze kinderen met autisme
en hun netwerk ten volle dat het verkrijgen
van een zorgbudget quasi onmogelijk is
geworden. Er is sprake van wachttijden
van 18 jaar voor het verkrijgen van
een dergelijk zorgbudget. Dit budget is
noodzakelijk voor de organisatie van de
dagdagelijkse zorg voor personen met
ASS.
Ondanks onze jarenlange inzet in VGPH
en ROG om deze ‘vergeten’ en zeer
kwetsbare groep in de zorg ook onder de
aandacht te houden, heeft het

ministerie van Welzijn beslist om enkel
nog zorgbudgetten toe te kennen aan de
‘zwaar zorgbehoevende’ mens in onze
samenleving. Een besparingsmaatregel,
niet meer en niet minder. Deze omslag
in de financiering van de zorg maakt dat
onze doelgroep (wederom) in de kou blijft
staan.
Wij zijn als vereniging op zoek gegaan
naar alternatieve projecten die vooral de
mens met autisme ondersteunen en die
zijn zelfstandigheid in de maatschappij
kunnen versterken.
Projecten als Brake-Out van Konekt in
Gent en Leuven, NetWerkEn van StartWest Vlaanderen in Roeselare, jobcoaching van Groep Ubuntu in Zwevegem
en het Vrijetijdsproject van De Kade in
Brugge krijgen onze steun.

GETUIGENIS VAN MATHIAS DIE EEN OPLEIDING TOT WOORDVOERDER VOLGDE.
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Hoe kunnen jullie mij helpen?
• Zet je naast mij om te praten.
• Geef me tijd om na te denken!

HOE IS HET GESTELD MET HET PVF?
(PERSOONS VOLGENDE FINANCIERING)

• Als ik boos word, laat me dan even met rust.

• Zeg wat je wilt of wat je bedoelt. Hou het kort en duidelijk.
• Zeg op tijd ‘STOP’ want ik zou altijd verder doen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke
projecten onze medemensen met ASS
zullen helpen in hun zoektocht naar een
menswaardig en kwaliteitsvol bestaan.
U kan verdere uitleg over de projecten
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meegeven. Mathias Vanopbroeke
Ik zelf heb autisme en ik wil mijn autisme
verhaal vertellen.
Wat is autisme? En hoe ga je om met
autisme?
Dat wil ik op een leuke manier brengen aan
de mensen van jeugdhuis Krak, kleuterjuffen
waar studenten leren voor woordvoerder.
Daar voor leerde ik werken met power point.
Hoe kunnen jullie mij helpen?
We
leerden er ook hoe je met je stem en je
lichaam moet werken..
We bezochten een hogeschool in Mechelen
Ruiken,voelen,zien,
horen,proeven is
anders voor mij.

Ik moet lang
nadenken

Ik neem
alles
letterlijk

Het is druk in
mijn hoofd!

Ik wil
structuur!

• Zet je naast mij om te praten.

• Geef me tijd om na te denken!
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Ik moet lang
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• Als ik boos word, laat me dan even met rust.

• Zeg wat je wilt of wat je bedoelt. Hou het kort en duidelijk.
• Zeg op tijd ‘STOP’ want ik zou altijd verder doen.

Er waren ook oefenmomenten, want ’
oefening baart kunst’ je moet spreken,
spreken en nog eens spreken, dan word je
een goeie spreker.

Sinds 1 januari 2017 hebben volwassenen die verblijven of dagbesteding
krijgen van een voorziening vergund door het VAPH, een eigen
Mathias
persoonsvolgend budget gekregen.
En ookVanopbroeke
sinds 1 januari 2017 krijgen
de voorzieningen niet meer rechtstreeks hun subsidies voor het aantal
beschikbare plaatsen verblijf en/of dagbesteding. Het zijn de mensen met
een beperking die hun persoonsvolgende budget inzetten bij een bepaalde
voorziening om de begeleiding bij hun verblijf en/of dagbesteding te
betalen.
Deze ommezwaai op 1 januari 2017 is niet zonder slag of stoot gebeurd.
Er zijn maanden vooraf gegaan van inschalingen van de zorgzwaarte van
alle mensen die een persoonsvolgende budget moesten krijgen. Deze
inschalingen waren nodig om te bepalen wie meer en wie minder zorg nodig
heeft. Dit vertaalde zich dan ook in een groter of kleiner budget. Maar
ook na 1 januari 2017 vergt deze omschakeling naar persoonsvolgende
budgetten veel energie van alle betrokken partijen. Er moesten nieuwe
contracten gemaakt worden. Budgetten werden berekend en herberekend
en nog eens gecorrigeerd.

VIER NIEUWE PROJECTEN KRIJGEN FINANCIËLE STEUN VAN AUTISTEM
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Een vrijetijdscentrale voor mensen met
ASS
Een aangename vrijetijdsinvulling is
een recht van iedereen. Het motiveert,
ontspant, draagt bij tot sociale contacten,
… kortom het maakt deel uit van een goede
kwaliteit van leven. Voor personen met een
autismespectrumstoornis (ASS) is het echter
niet steeds evident om hun vrijetijd zinvol in
te vullen.
Voortbouwend op een eerder project van vzw
De Stroom en met een sterke ondersteuning
van Autistem vzw, wil de Kade vzw vanaf
najaar 2018 een vrijetijdsproject uitwerken
en het aanbod aan autisme vriendelijke
vrijetijdsactiviteiten in regio Brugge –
Jabbeke vergroten.

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben vaak moeilijkheden op gebied
van keuzes maken, plannen en organiseren, sociale contacten, … Dit kan hen
verhinderen om gemakkelijk aansluiting
te vinden bij een gewone hobby-, sport- of
vrijetijdsvereniging.
De stap naar een aangepast vrijetijdsaanbod voor personen met een beperking is
vaak groot, omdat deze instanties zich
voornamelijk richten op personen met
een motorische of mentale beperking.
Sommige personen hebben dermate
weinig dag invulling dat ze in sociaal isolement terechtkomen, met bijkomende
psychologische moeilijkheden als gevolg.

plannen van de activiteit, het organiseren
van vervoer, … tot het effectief meegaan
naar de activiteit en het aanpassen van
de activiteit of de context waar nodig.
We willen samenwerken met de hobby-,
sport- en vrijetijdsverenigingen uit regio
Brugge – Jabbeke en via het overdragen
van kennis, het geven van tips en adviezen,
... ervoor zorgen dat deze activiteiten
meer toegankelijk worden voor mensen
met ASS.
Een tweede belangrijke doelstelling
van het project is het organiseren van
specifieke activiteiten, bestemd voor
mensen met ASS, in regio Brugge en
Jabbeke.
Activiteiten waarbij personen met
ASS kunnen kennismaken met andere
personen met ASS en interesses en
ervaringen kunnen delen. Bij deze
activiteiten staat ontspanning voorop en
wordt getracht om allerlei stressfactoren
tot een minimum te herleiden.

te kunnen die hen begrijpt. Met deze
gezinnen willen we op weg gaan met ons
begeleidingspakket NetWerkEn.
Net: Een net is een verbinding van stukjes
touw die samen een sterk geheel vormen.
Net = een touw dat tot een netwerk wordt
geknoopt.
Werk: aan de slag, actief bezig zijn, het
gewenste doel voor ogen hebben.
En: samen, verbinding van twee of meer
begrippen.
Elke persoon, elk gezin is omringd door
een netwerk. We maken dit netwerk
zichtbaar. Hierdoor wordt er ook
structuur in gebracht.

Het aanbod zal bestaan uit een goede mix
van sportieve, creatieve, ontspannende, ...
activiteiten, afhankelijk van de interesses
van de deelnemers.
De Kade vzw en Autistem vzw slaan
sterk de handen in elkaar om het project
vorm te geven. Via het aanstellen van een
vrijetijdscoach zal dit project vanaf najaar
2018 meer concreet uitgewerkt worden.
Dit project vormt een mooie aanvulling
op de het ondersteuningsaanbod van de
Kade vzw op gebied van wonen, werken
en leven voor mensen met ASS.
Meer info bij
vzw De Kade
Potterierei 42, 8000 Brugge
tel. 050 340 341
stephanie.vanasten@de-kade.be
of bij Mieke Geernaert
(zorgdirecteur ASS):
mieke.geernaert@de-kade.be

NetWerkEn

Via het project vrijetijd wil de Kade
vzw enerzijds een ‘vrijetijdscentrale’
uitwerken waar volwassenen met ASS of
hun netwerk vragen kunnen stellen
omtrent vrijetijd.

Start West-Vlaanderen biedt begeleiding
aan gezinnen met een persoon met een
beperking. Deze ondersteuning kan zeer
divers zijn. Het doel is het versterken van
de krachten die aanwezig zijn in en rond
het gezin.

De vragen kunnen van allerlei aard zijn
en betrekking hebben op alle stappen
verbonden aan het traject, gaande van
het uitzoeken van de interesses, het

We stellen vast dat mensen met een
beperking en hun gezinnen soms
aangeven zich helemaal alleen te voelen.
Ze hebben het gevoel bij niemand terecht
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