
De diensten die AUTENTIEK™ levert kunnen samengevat 

worden onder de noemer levenswegbegeleiding (zie 

binnenzijde voor meer uitleg hierover). 

We noemen een aantal terreinen waarop wij ondersteu-

nen, begeleiden of coachen:  

• centraal aanspreekpunt en coördinatiepunt zijn voor 

een cliënt,  

• adviseren en ondersteunen bij aanvraag PGB,  

• begeleiding op vakantie,  

• ondersteuning middels telefoon, e-mail, WhatsApp of 

sms,  

• trainen van leraren, verzorgers, begeleiders, werkge-

vers en andere direct betrokkenen,  

• ambulante begeleiding,  

• (opvoed)ondersteuning voor ouders,  

• begeleiding op stageplaats en op werk,  

• ondersteunen van de werkgever,  

• enzovoorts.  

 

Staat uw behoefte er niet bij? Neem dan vooral contact 

met ons op. Wij overleggen graag met u over mogelijkhe-

den. 

Onze diensten 

Oudeveen 63 

3905WD Veenendaal 

Telefoon: 0318-522629 

Mobiel: 06-44028984 

E-mail: contact@autentiek.nl 

Website: www.autentiek.nl 
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christelijke autismebegeleiding 

 

A U T I S M E  



 Betrokkenheid 

“Als je betrokken bent bij personen met autisme, moet 

je ook op hen betrokken zijn. Dit is de basis van waaruit 

wij werken en dat vindt zijn oorsprong in ons christelijk 

geloof. Je uiteindelijke doel moet eigenlijk zijn om jezelf 

overbodig te maken als begeleider.” (Heleen van Dors-

ten, vennoot AUTENTIEK) 

Levenswegbegeleiding 

Levenswegbegeleiding betekent dat een persoon met 

een ASS zoveel als nodig is, gedurende zijn hele leven op 

de diverse terreinen van zijn leven, voor kortere of lan-

gere tijd, een beroep op ons kan doen. Dat houdt in, dat 

wij onze cliënten op een zo breed mogelijk terrein on-

dersteunen en  begeleiden. 

Samen met u gaan we kijken wat voor u/uw kind nodig 

is om uiteindelijk zo goed als mogelijk te kunnen functi-

oneren in het gezin, het dagelijks leven en in de maat-

schappij. Wij begeleiden in het zo zelfstandig mogelijk 

leven, met de bedoeling dat u/uw kind steeds verder 

groeit en onze begeleiding niet meer nodig heeft. 

Over ons 

AUTENTIEK werkt vanuit de christelijke levensvisie. Deze 

visie houdt in, dat we God boven alles eerbiedigen en 

onze medemens even lief hebben als onszelf (Matteüs 

22:37-39) en dat wij de Bijbel als onze leidraad voor het 

leven hanteren. Mensen die bij AUTENTIEK werken zijn 

overtuigd christen, sociaal betrokken en creatief en 

hebben een passie voor mensen met autisme. 

Ook als je geen christen bent, ben je van harte welkom 

als cliënt. Voor ons is ieder mens gelijk, ongeacht zijn 

afkomst of overtuiging. Afhankelijk echter van welke 

Ieder mens, dus ook een mens 

met een beperking, is echt en 

verdient een waardige plaats in 

deze maatschappij. Ieder mens, 

dus ook een mens met een 

beperking, moet naar vermo-

gen kunnen bijdragen aan en 

participeren in de samenleving. 

Daarom stellen wij de persoon met een ASS 

(autismespectrumstoornis) centraal. 

Veel personen met een ASS hebben moeite met het func-

tioneren in de razend snelle informatiemaatschappij van 

vandaag de dag. Een maatschappij die veel nadruk legt 

op communicatie, interactie, eigen initiatief, eigen ver-

antwoordelijkheid, meedoen, bijblijven, ontwikkelen, 

plannen en rapporteren en pro-activiteit.  

De mogelijkheid tot participeren in de maatschappij, is 

voor iedere persoon met een ASS verschillend. Deze is 

ondermeer afhankelijk van de ernst van de ASS-

problematiek, de persoonlijkheidsontwikkeling en de in-

tellectuele mogelijkheden. Daarnaast speelt ook de direc-

te omgeving (denk hierbij aan ouders, partners, leraren, 

werkgevers, huisartsen, etc.) van een persoon met een 

ASS een belangrijke rol. Daarom ondersteunen, coachen 

en onderwijzen wij tevens de personen in de directe om-

geving van de persoon met een ASS. We gebruiken daar-

voor de begeleidingsmetho-

diek Bridging™ die wij heb-

ben ontwikkeld op basis van 

onze langdurige praktijkerva-

ring met autisme. 

Hulpverlening 
dienst je afneemt, moet je er wel rekening mee hou-

den, dat wij dingen anders kunnen doen dan je van 

huis uit gewend bent. 

Wat anderen over ons zeggen 

“Via het EHBA (Eerste Hulp Bij Autisme, uitgave van de 

NVA) ben ik in aanraking gekomen met AUTENTIEK. De 

deskundige en snelle hulpverlening met ruime kennis 

en ervaring met autisme heb ik als zeer prettig erva-

ren.” (Ursula Weber, Maatschappelijk werkster, Leo 

Kannerhuis) 

“Ik heb sinds 1 april 2010 begeleiding van deze instel-

ling en ben er zeer tevreden over. Er komen 

tips/adviezen, maar ook ik zelf kan aandragen wat we 

doen.” (Marijke Bos, Huisvrouw) 

“Ik heb ervaren dat gedacht wordt vanuit de klant, dus 

ademt het veel inlevingsvermogen in anderen in, wat 

in deze vanzelf ook erg belangrijk is. Een pre wat mij 

betreft is ook dat jullie een kleine organisatie zijn, met 

korte lijnen, zodat de gegeven informatie snel behan-

deld kan worden en ook inderdaad zorgvuldig behan-

deld wordt.” (W.S. te N) 


