Maatwerk Autisme

Bereikbaar via:

Bij elk individu zoeken we de
werkzaamheden of
ontwikkelingskansen die
passen en gewenst zijn.
Daarvoor maken we gebruik van
bedrijven, verenigingen en
scholen in de omgeving. Zij
bieden opdrachten en ontwikkelplekken. Maatwerk Autisme
biedt zoveel begeleiding
als nodig is om de
werkzaamheden uit te voeren.

Stichting Maatwerk Autisme
Weverskade 110
3147 PA Maassluis

Wanneer het de persoon met
autisme nog niet lukt om naar
Maatwerk te komen, komt een
begeleider eerst naar de woning
van de persoon.

Bellen voor informatie:
Odette Blom: 06 20 59 32 36
(ma. / vr. 09.00 - 16.00)
info@maatwerkautisme.nl
www.maatwerkautisme.nl
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Zinvolle dag

Maatwerk Autisme

Voor wie?

Voor de mens met autisme is het niet
altijd makkelijk om op een
gelijkwaardige manier deel te nemen
aan de maatschappij. Vaak wordt er
veel aanpassing verwacht van iemand
met autisme en dat is nu juist iets wat
zo moeilijk is voor hen.
Al te vaak komt men thuis te zitten.

Wij bieden mensen met autisme en
een normale tot hoge intelligentie op
maat gesneden coaching en
begeleiding bij:
- arbeidsmatige dagbesteding
- creatieve dagbesteding
- educatieve dagbesteding
- ondersteuning bij cursussen
- begeleiding aan schooluitvallers
- ambulante begeleiding bij wonen
- ambulante begeleiding op de werkplek

Maatwerk Autisme is er voor
mensen met autisme en een normale
tot hoge intelligentie of mensen met
vergelijkbare problematiek.
De doelgroep is onder te verdelen in
de volgende drie groepen:

Zingeving is daarbij cruciaal. De dag
zinvol invullen helpt dan enorm.
Zo worden sombere gevoelens
voorkomen.
Maatwerk Autisme kan een bijdrage
leveren aan het structureren en
overzichtelijk houden van een dag op
alle leefgebieden.
Dit geeft dan rust in het hoofd
waardoor er weer ruimte komt voor
nieuwe dingen.

Kortom coaching en begeleiding
op alle levensgebieden.
Daarnaast kunnen we werkgevers en
scholen, maar ook familie van de
personen met autisme, voorlichting of
uitleg bieden.

- 12 - 18 jaar: leerlingen die uitvallen
in het onderwijs, thuis zitten,
met als doel het voortzetten van de
ontwikkeling in de brede zin van
het woord.
- 18 - 23 jaar met als voornaamste doel
het verder ontwikkelen van
persoonlijke vaardigheden en het
aanleren van arbeidsvaardigheden.
- 23+ jaar met als voornaamste doel
het op peil houden van persoonlijke
vaardigheden en arbeidsvaardigheden

