Maatwerk Autisme

VOOR WIE?

Veiligheid

Maatwerk autisme zorgt voor een
zinvolle ontwikkelingsgerichte
dagbesteding voor mensen met
autisme met een normale tot hoge
intelligentie.
12 – 18 jaar
Leerlingen die (gedeeltelijk) uitvallen in
het onderwijs en thuis zitten. Met deze
jongeren werken we aan hun
ontwikkeling in de breedste zin van het
woord.
18 – 23 jaar
Met deze jongvolwassenen werken we
voornamelijk aan het verder
ontwikkelen van de persoonlijke
vaardigheden en arbeidsvaardigheden.
23+ jaar
Bij deze groep volwassenen richten we
ons op het op peil houden van de
bestaande vaardigheden
en ontwikkeling waar
behoefte aan is.

Zelfvertrouwen

Verbinding

Weer jezelf worden

www.maatwerkautisme.nl
info@maatwerkautisme.nl

Maatwerk-Autisme-Maassluis
maatwerkautisme

ZINGEVING
Soms lukt het niet meer om onderwijs
te volgen op school of elke dag naar je
werk te gaan. De druk om te presteren
is hoog en/of er zijn simpelweg te veel
prikkel om te verwerken. Je merkt dat
je meer en meer in overlevingsstand
komt en uiteindelijk uitvalt. Het wordt
een worsteling om structuur en
zingeving in je leven te vinden.
Herken je dit bij jezelf of in je zoon of
dochter of andere persoon? Valt
degene in een gat en slaat de
somberheid toe? Wij bieden dan de
ondersteuning die nodig is om weer op
de rit te komen
Bij Maatwerk Autisme zorgen we
ervoor dat de dagen zinvol,
overzichtelijk en gestructureerd
verlopen. De dag wordt gevuld met
activiteiten in onze moestuin,
houtwerkshop, sportruimte,
keuken en natuurlijk de
nodige ontspanning.

ONTWIKKELING
Elk individu, met of zonder autisme,
zoekt naar perspectief in zijn of haar
leven. Vaak gaat dit zoeken gepaard
met het ontwikkelen van jezelf.
Onze begeleiders zoeken actief naar
wat de volgende stappen zijn in de
ontwikkeling van onze mediënten.
Soms kan het zijn dat iemand hulp
nodig heeft met het organiseren van de
kleine dagelijkse dingen, maar soms
kan het ook zijn dat een mediënt een
opleidingsbehoefte heeft.
Waar mogelijk ondersteunen wij deze
ontwikkeling en dragen er in onze
begeleiding actief aan bij.

INVIDUELE BEGELEIDING
Mensen met een stoornis binnen het
autisme spectrum stoornis hebben
vaak intensieve individuele begeleiding
nodig.
Maatwerk Autisme biedt deze
begeleiding.
Op dagelijkse basis is onze groep
begeleiders aanwezig om onze cliënten
individueel te ondersteunen bij hun
activiteiten. We voeren gesprekken
met ze en werken aan hun
veiligheidsgevoel en zelfvertrouwen.
Bij ons valt niemand buiten de boot en
krijgt elk individu die aandacht die hij of
zij nodig heeft.

