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• Plannen en  organiseren
• Structureren
• Activeren 
• Ondersteunen bij het    
 nemen van beslissingen  
 en problemen oplossen
• Ondersteunen van het   
 netwerk of mantelzorg  
 coaching
 • Ondersteunen bij  sociale  
  rollen en  vaardigheden
• Workshop  Autisme
• Aanbod van expertise

De specialist in het bieden van 
ondersteuning aan mensen 
met een autismespectrum- 

stoornis (ASS) in de 
privésituatie en in onderwijs.



Problematiek
De problematiek van mensen met een 
autismespectrumstoornis (ASS) ligt o.a. op 
het  gebied van plannen en organiseren (bijv. 
van  persoonlijke zorg en huishouden), het 
 opbouwen van spanningsklachten, uitval in 
werk/vrijetijdsbesteding, vereenzaming en 
 zelfverwaarlozing. Ook is er vaak sprake 
van overbelaste mantelzorg.

Product Beschrijving 

Plannen en 
 organiseren

Door inzet van coachingsge-
sprekken en aansturing wordt 
een cliënt geholpen om zijn 
dagelijks leven te  plannen en 
organiseren. Dit kan voor diver-
se gebieden gelden zoals per-
soonlijke zorg, het   huishouden, 
administratie/financiënofstu-
die. Het doel is het voorkomen 
van het  opbouwen van schul-
den, vervuiling/zelfverwaarlo-
zing, sociaal isolement en over-
last. De ambulante begeleider 
kan hierbij de rol van casema-
nager of vertrouwenspersoon 
op zich nemen. 

Product Beschrijving 

Structureren  Met op het individu aangepaste 
ondersteuning en aansturing 
wordt een cliënt geholpen om 
zijn dagelijks leven te structu-
reren en prioriteiten te bepalen. 
Het doel is om toe te werken 
naar zelfredzaamheid, door het 
aanleren van vaardigheden. 

Product Beschrijving 

Activeren 
 

De begeleiding is gericht op het 
in kaart brengen en verbeteren 
van het activiteitenpatroon en 
het opbouwen of in stand hou-
den van een sociaal netwerk. 
Eigen kracht en participatie zijn 
hierbij belangrijke thema’s.

Productomschrijving  



Product Beschrijving 

Ondersteunen 
bij het nemen 
van beslissingen 
en problemen 
oplossen

De begeleiding ondersteunt 
cliënten bij het nemen van 
 beslissingen en het oplossen 
van problemen. Door deze 
klankbordgesprekken wordt 
spanningsopbouw verminderd 
en wordt de inzet van zwaar-
dere vormen van zorg vaak 
voorkomen. Aandachtspunt 
is het voorkomen van agressie 
(zowel naar buiten als naar 
zichzelf).

Product Beschrijving 

Ondersteunen 
van het netwerk 
of mantelzorg-
coaching. 

Het in kaart brengen en 
 coachen van het systeem van 
de cliënt. Het doel  hierbij is het 
versterken van het  systeem, 
waardoor cliënt  minder 
 afhankelijk hoeft te zijn van 
professionele hulpverlening. 
 Bijvoorbeeld: 
• Opvoedondersteuning
• Mantelzorgcoaching en/of  
 vrijwilligersondersteuning. 

Product Beschrijving 

 Ondersteunen 
bij  sociale 
 rollen en 
 vaardigheden

Begeleiding bij de relatie 
 tussen cliënt en zijn systeem, 
het  aangaan van verantwoor-
delijkheden, afhankelijkheids-
conflicten,sociale/maatschap-
pelijke afwijzing en het aangaan 
en onderhouden van nieuwe 
 contacten. 

Product Beschrijving 

Workshop 
 Autisme

Het verstrekken van  informatie 
aan medewerkers van 
 gemeentes, wijkteams, 
 mantelzorgers, vrijwilligers e.d. 
over ASS en aanverwante 
stoornissen.

Product Beschrijving 

Aanbod van
expertise

Op consultbasis kan gebruik 
worden gemaakt van de 
 expertise van Voorzet op 
het gebied van ASS en aan-
verwante stoornissen.
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Aanmeldingen kunnen gedaan  worden bij Team 
 Aanmeldingen. Vervolgens wordt onderzocht welke 
 indicatie/financieringsvormpassendisombegeleiding
in te kunnen zetten.

Bestaat uit: 

Voorzet levert maatwerk. Dit betekent dat veel 
 producten niet los van elkaar gezien kunnen worden, 
maar als  zorgarrangement worden opgesteld. De 
begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van 
de cliënt of zijn omgeving. Voorzet Begeleiding heeft 
contracten met veel gemeentes afgesloten.


