
BEGELEIDING
Opvoedingsondersteuning voor ouders van een kind met autisme
Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme 
Begeleiding van volwassenen met autisme

OUTREACH - Ondersteuning van inclusie van personen met autisme

AUTITHEEK - Onthaal- en documentatiecentrum autisme

www.hetraster.be

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

Onze visie  
Het Raster biedt begeleiding aan personen met een 
autismespectrumstoornis, verder kortweg autisme 
genoemd. Het hele gezin en de ruimere omgeving van de 
persoon met autisme worden nauw betrokken. Voor een 
geslaagd begeleidingsproces zijn zowel begeleider als gezin 
verantwoordelijk. Daarvoor is een sfeer van wederzijds 
vertrouwen noodzakelijk.

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis en kan leiden 
tot beperkingen. Zo kan het moeilijker zijn om deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven. 

Er zijn vandaag niet méér mensen met autisme dan vroeger. 
Autisme is wel beter bekend en er wordt dus vaker een 
diagnose gesteld. Sommige mensen met autisme kunnen 
zich redelijk goed aan hun omgeving aanpassen, anderen 
kunnen dat minder. Soms houdt de omgeving veel rekening 
met de persoon met autisme, soms gebeurt dat minder. 
Dit alles bepaalt de mate waarin de persoon met autisme 
kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het Raster 
ondersteunt actief de inclusie van personen met autisme door 
de outreachprojecten en het project Autitheek.

In Het Raster vertrekt elke hulpvraag vanuit de problematiek 
autisme. Het doel van de begeleiding is het teweeg brengen 
van verandering zodat de levenskwaliteit aan waarde en 
waardigheid kan winnen. We gaan er immers van uit dat 
iedere mens streeft naar een goede levenskwaliteit, naar 
zelfontplooiing, naar evenwicht in zichzelf en met zijn 
omgeving. Mensen met autisme ondervinden vaak meer 
moeilijkheden bij het groeien naar een bevredigende 
levenskwaliteit. Ze geven vaak ook een heel eigen invulling 
aan deze levenskwaliteit.

Personen met autisme zijn in staat om eigen keuzes te 
maken. We respecteren dat en hebben er vertrouwen in. De 
persoon met autisme en zijn naaste omgeving geven zelf 
aan wat ze van de begeleiding verwachten. Wij trachten de 
mogelijkheden van de persoon met autisme en zijn naasten te 
versterken. Zo krijgen mensen met autisme meer controle over 
hun leven.

“Als je je kijk op de dingen verandert, dan veranderen 
de dingen waarnaar je kijkt”  — Wayne Dyer




