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Outreach autisme
ondersteuning van inclusie 
van personen met autisme



Wat is outreach autisme?
Outreach autisme bestaat uit vorming en 
advies voor iedereen die deskundiger wil 
worden in het omgaan met personen met 
autisme. Bij mensen met autisme verloopt 
de informatieverwerking op een andere 
manier. Hierdoor reageren zij soms anders 
en kunnen er communicatieproblemen 
ontstaan met de mensen in hun omgeving. 
Bij outreach autisme geven we gerichte 
informatie over deze autistische 
informatieverwerking. Op deze manier 
ontstaat er meer begrip voor de beleving van 
de persoon met autisme. 

Wie heeft nood aan 
ondersteuning bij het omgaan 
met mensen met autisme?
Heel wat maatschappelijke diensten, 
instanties en organisaties ervaren een 
behoefte aan ondersteuning in het omgaan 
met personen met autisme; diensten voor 
algemeen welzijn, onderwijsinstellingen, 
vrijetijdsorganisaties, mantelzorgers, 
werkgevers, en ga zo maar door. Het Raster 
wil graag tegemoet komen aan deze vraag 
naar ondersteuning. Het is immers onze 
overtuiging dat mensen met autisme 
volwaardig moeten kunnen deelnemen aan 

alle facetten van het maatschappelijk leven. 
Gelukkig is het steeds meer aanvaard dat 
het vooral de maatschappij is die zich moet 
aanpassen aan al haar burgers, inclusief 
de meest kwetsbare, zoals mensen met 
autisme.

Het Raster en outreach, een 
logisch vervolg
Het Raster is sedert 2001 door de Vlaamse 
overheid erkend als dienst voor ambulante 
en mobiele begeleiding van personen met 
autisme. Sinds de start hebben we in de 
provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en 
Brussel duizenden gezinnen ondersteund 
bij het opvoeden van hun kind met autisme. 
We hebben ook talloze volwassenen met 
autisme begeleid in hun streven naar een 
optimale levenskwaliteit. Het Raster richt 
zich uitsluitend op personen met autisme. 
Deze unieke opdracht heeft ertoe geleid 
dat we de afgelopen jaren een schat aan 
ervaring konden opdoen en dat we onze 
expertise steeds verder konden uitbouwen. 
Deze expertise stellen we graag ten dienste 
van de inclusie van mensen met autisme.





Autitheek Het Raster
De overheid wil dat personen met een handicap 
meer en beter gebruik kunnen maken van 
inclusieve diensten en dat ze langer in hun eigen 
milieu kunnen verblijven. Daarom werd het 
outreachend werken vanuit onze sector naar 
reguliere diensten en mantelzorgers wettelijk 
mogelijk gemaakt.

Om hier maximaal op in te spelen, opent Het 
Raster in 2014 in haar hoofdzetel te Antwerpen 
de “Autitheek Het Raster”, een onthaal- en 
documentatiecentrum autisme. Bezoekers 
zullen hier een schat aan documentatie rond 
autisme en gespecialiseerd materiaal kunnen 
raadplegen en ontlenen. Daarnaast zullen ze 
ook gebruik kunnen maken van praktijkgerichte 
ondersteuning inzake omgaan met personen met 
autisme. Zo willen we andere “ondersteuners” in 
staat stellen personen met autisme beter en vaker 
te kunnen begeleiden. Op die manier bevorderen 
we inclusie waardoor mensen met autisme 
minder vaak van gespecialiseerde zorg, zoals die 
van Het Raster, gebruik zullen moeten maken.

Vormen van outreach autisme
We onderscheiden verschillende 
outreachmodules die steeds afgestemd worden 
op de noden en de behoeften van wie er om 
vraagt:

Informatie en advies als antwoord op een 
gerichte vraag
Wat?
Het geven van antwoorden op vragen naar 
informatie en advies over autisme, in het 
bijzonder over het omgaan met personen met 
autisme en over de hulpverlening aan personen 
met autisme. 

Voor wie?
Iedereen kan van dit aanbod gebruik maken. 
Personen met autisme en mensen uit hun 
omgeving, professionelen (leerkrachten, 
opvoeders, reguliere welzijnswerkers, artsen, …), 
studenten en al wie meer wil te weten komen 
over autisme. Ook groepen (studenten, 
verenigingen, …) zijn welkom.

Praktisch?
Korte telefonische informatie- en adviesverlening 
is gratis voor wie er gebruik van maakt. Er kan ook 
een afspraak worden gemaakt voor een gesprek 
in de plaatselijke afdeling. In principe gaat het om 
een eenmalige activiteit van één tot twee uur. 

Kennismaking autisme voor een breed 
publiek
Wat?
Het verstrekken van algemene informatie over 
autisme, over het omgaan met personen met 
autisme en over de hulpverlening aan personen 
met autisme. Dit gebeurt op maat van de 
aanvrager. Er kan van verschillende methodieken 
gebruik worden gemaakt, zoals onder andere een 
lezing of een workshop. 

Voor wie?
Elke groep van minstens 3 personen kan van dit 
aanbod gebruik maken. Dit kunnen mensen uit 
het netwerk rondom personen met autisme zijn, 
zowel mantelzorgers als professionelen. Voorts 
staat dit aanbod open voor iedereen die meer wil 
weten over autisme.

Praktisch?
Een kennismaking autisme gaat in principe door 
op de locatie van de aanvrager, maar kan ook in 
de plaatselijke afdeling van Het Raster worden 
georganiseerd. In principe gaat het om een 
eenmalige activiteit van één tot drie uur.

Expertise autisme voor VAPH-ondersteuners
Wat?
Het overdragen van handelingsgerichte expertise 
autisme aan diensten en voorzieningen erkend en 
gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). Dit gebeurt 
op maat van de aanvrager. 

Voor wie?
Elke hulpverlener, maar ook teams, diensten 
of organisaties uit het VAPH die in aanraking 
komen met personen met autisme, kunnen van 
dit aanbod gebruik maken. Het gaat steeds om 
groepen van minstens 3 “ontvangers”.

Praktisch?
De duur en frequentie worden in overleg 
tussen de aanvrager en Het Raster bepaald. Het 
maximum bedraagt 12 uren per jaar.



OUTREACH

Informatie & advies als 
antwoord op een gerichte 
vraag

Kennismaking autisme 
voor een breed publiek 

Expertise autisme voor 
VAPH-ondersteuners

Outreach autisme voor 
de reguliere sector

Expertise autisme voor
crisisdiensten IJH

- voor iedereen

- in  de Autitheek  
Het Raster Antwerpen

- telefonische dienstverle-
ning of een afspraak voor 
een gesprek (1 tot 3 uur) 

- voor netwerk min. 3 
personen

- in de Autitheek of op 
verplaatsing

- een activiteit van 1 tot 
3 uur op aanvraag

- VAPH-diensten min. 3 
personen

- locatie naar keuze

- duur & frequentie in 
overleg 
Max. 12 uren/jaar

- professionelen uit 
reguliere sector min. 3 
personen

- locatie naar keuze

- duur & frequentie in 
overleg 
Max. 12 uren/jaar

- diensten van de IJH & 
cliënten aangemeld via 
Centraal Meldpunt

- locatie naar keuze

- 5 x per week (1 à 5 uur) 
gedurende max. 28 
dagen

De tarieven van outreach vind je op onze website of kun je opvragen bij één van onze vestigingen.

Outreach autisme voor de reguliere sector
Wat?
Het ondersteunen en versterken van reguliere 
diensten en voorzieningen, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Dit gebeurt op maat van de 
“ontvanger”. Er kan gekozen worden uit de 
volgende interactieve werkvormen:
• Workshop
• Training
• Thematisch overleg

Voor wie?
Elke groep van minstens 3 ontvangers 
(professionelen uit de reguliere of belendende 
sectoren, vrijwilligers en mantelzorgers), kan 
van dit aanbod gebruik maken. 

Praktisch?
De duur en frequentie worden in overleg 
tussen de aanvrager en Het Raster bepaald. Het 
maximum bedraagt 12 uren per jaar. 

Expertise autisme voor crisisdiensten 
Integrale Jeugdhulp (IJH)
Wat?
Het overdragen van handelingsgerichte 
expertise autisme aan diensten erkend voor 
crisisbegeleiding in het kader van de Integrale 
Jeugdhulpverlening (IJH). Het Raster neemt niet 
zelf de crisisbegeleiding op maar ondersteunt 
de crisisdiensten in de begeleiding van 
jongeren met autisme en hun gezin in een 
crisissituatie.

Voor wie?
Diensten erkend voor crisisbegeleiding in het 
kader van de Integrale Jeugdhulpverlening (IJH) 
die een crisissituatie begeleiden bij een persoon 
(en zijn context) met autisme. Enkel cliënten 
die worden aangemeld via het permanente 
centrale meldpunt komen in aanmerking voor 
de crisisbegeleiding van de IJH.

Praktisch?
De duur en frequentie zijn bepaald door de 
IJH. De maximale duur van een ambulante 
of mobiele crisisbegeleiding is 28 dagen. 
Per week kunnen er tot 5 begeleidingen 
doorgaan die 1 tot 5 uur kunnen duren. 
Binnen deze grenzen biedt Het Raster haar 
expertise autisme aan ter ondersteuning van 
de crisisbegeleidingsdiensten. Aanmeldingen 
gebeuren enkel via het centraal permanent 
meldpunt van de IJH en deze outreachmodule is 
steeds op aanvraag van de crisisdienst.



Het Raster heeft vier vestigingsplaatsen.  
Op onze website www.hetraster.be vind je de wegbeschrijving. 

Voor de provincie Antwerpen

Het Raster Antwerpen 
Boomsesteenweg 510A
2020 Antwerpen
Tel: 03 830.35.89

Het Raster Kempen 
Oude Vaartstraat 18
2300 Turnhout
Tel: 014 75.39.70

Voor de provincie Vlaams-Brabant en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Raster Halle-Vilvoorde-Brussel 
August De Boeckstraat 20
1800 Vilvoorde
Tel: 02 757.11.18

Het Raster Leuven 
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee
Tel: 016 85.09.01


