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1. Erkenning in 2020 

 

Erkenning RTH op 01.01.20 1980,92 punten 

Erkenning RTH GIO op 01.01.20 145 punten 

Erkenning RTH met budgetgarantie 803,73 punten 

Erkenning RTH GIO met budgetgarantie 58,83 punten 

Werkingsgebied Limburg 

Doelgroep Autisme Spectrum Stoornis 

Zorggebonden punten als VZA 711,58 punten 

 

Door de COVID-19-uitbraak in maart 2020 besliste onze overheid om de voorzieningen gedeeltelijke 

budgetgarantie toe te kennen. Dit betekende voor onze thuisbegeleidingsdienst dat we de punten 

waarvoor we erkend zijn, niet volledig moesten behalen, maar dat we toch de volledige loonkost van het 

personeel en de werkingskost kregen uitbetaald.  

Voor de periode van 13 maart tot en met 30 september werden de erkenning en de bijhorende prestaties 

geneutraliseerd, waardoor we slechts een gedeelte van de punten in onze erkenning dienden te bewijzen. 

Zo zakte de te behalen erkenning van 1980,92 punten naar 803,73 punten. Voor de GIO-erkenning 

gebeurde hetzelfde, zij het dat de geneutraliseerde periode daar verlengd werd en de einddatum niet 30 

september was, maar 31 december. Hierdoor zakte de te behalen erkenning GIO van 145 punten naar 

58,83 punten. 

 

Terzelfder tijd werd er vanaf de week van 16 maart door onze dienst volledig overgeschakeld op 

afstandsbegeleiding. Dit hield in dat er enkel nog telefonische contacten of videobelgesprekken via 

Microsoft Teams of Zoom werden gevoerd met de cliënten, dus geen fysieke huisbezoeken meer. In de 

loop van de weken en maanden nadien werd dit afstandsaanbod verruimd met online chatmogelijkheden. 

De afstandsbegeleidingen werden hetzelfde gewaardeerd als mobiele begeleidingen. Vanaf 1 oktober 

werden zij gelijkgeschakeld aan ambulante begeleidingen. 

 

Ook voor de woonopvang betekende de uitbraak van COVID-19 een enorme verandering. Cliënten 

moesten op 13 maart immers kiezen of ze in de voorziening wilden blijven of dat zij naar huis gingen. Op 

en neer pendelen kon niet meer, bezoek ontvangen op de studio mocht ook niet meer. Enkele bewoners 

kozen ervoor om de hele eerste (en tweede) lockdown thuis te verblijven en niet naar Residentie 

Vijverplein te komen. 

Ook hier voorzag de overheid budgetgarantie. De punten die in de IDO’s waren overeengekomen, werden 

ook gehonoreerd, los van het aanbod dat geboden werd.  

 

 

2. Wat is autisme? 
 

Autisme is een aangeboren en levenslange stoornis in de ontwikkeling en zorgt voor problemen op het 

vlak van communicatie, sociale relaties en soepel denken en handelen. Autisme heeft een 

neurobiologische basis en een op gedragscriteria gebaseerde diagnose. De kern is voor iedereen 

hetzelfde.  
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Inkomende sensorische prikkels worden in de hersenen op een andere manier verwerkt, waardoor 

mensen met autisme anders naar de wereld om zich heen kijken. Ze zijn eerder gefocust op details en 

houden minder rekening met hun (sociale) omgeving. Vaak begrijpen ze hetgeen wordt gezegd op een 

andere manier. Bovendien kunnen mensen met autisme zich moeilijker uitdrukken en is hun 

communicatie veelal oppervlakkig. Daarnaast verlopen de relaties met anderen vaak moeizaam, stroef of 

vreemd. Ten slotte zijn mensen met autisme vaak niet flexibel, waardoor ze zich moeilijk kunnen 

aanpassen aan nieuwe situaties. Daardoor hebben ze moeite met veranderingen en hebben ze vaak 

eenzijdige interesses. Autisme kan zich uiten op zeer verschillende manieren.  

 

Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle 

levensfasen. Naar schatting 1% tot 1,6% van de bevolking kampt met een vorm van autisme. Mannen zijn 

ongeveer vier keer vaker getroffen dan vrouwen.   

 
 

3. Globale Individuele Ondersteuning (GIO) 

Sinds oktober 2019 mag LSA een nieuwe functie binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden, nl. 

Globale Individuele Ondersteuning of kortweg GIO. GIO is een ondersteuningspakket voor baby’s, peuters 

en kleuters met (een vermoeden van) autisme in de kinderopvang en het onderwijs. Ook in het eerste 

leerjaar kan een kind nog gebruikmaken van GIO.   

De ondersteuning is bedoeld voor de directbetrokkenen zoals (kleuter)onderwijzers en begeleiders in de 

kinderopvang. Dit aanbod is gericht op de praktijk, wat inhoudt dat de GIO-begeleid(st)er samen met de 

(kleuter)onderwijzer, zorgleerkracht of begeleider in de kinderopvang zoekt naar oplossingen, aangepaste 

communicatie en ontwikkelingskansen in dagelijks terugkerende situaties. Ieder doet dat vanuit zijn eigen 

deskundigheid en in nauwe samenwerking met de ouders en eventuele andere betrokken partijen zoals 

het CLB, de inclusiecoach, het ondersteuningsnetwerk of het revalidatiecentrum.  

De bedoeling van de ondersteuning is de deelname van kinderen met autisme aan het gewoon onderwijs 

en de gewone kinderopvang beter mogelijk te maken. Een volledig traject bestaat uit 30 uur 

ondersteuning ter plaatse.  

Door het laattijdige verwittigen van de overheid met betrekking tot het toekennen van de erkenning GIO 

aan onze dienst, konden we in 2019 slechts beperkt ervaring opdoen met deze nieuwe functie. Voor 2020 

heeft LSA capaciteit gekregen om 36 volledige trajecten van 30 uur te organiseren, maar door de COVID-

19-crisis hebben we het aanbod drastisch moeten terugdraaien vanaf half maart en hebben we slechts 

een beperkt aantal trajecten kunnen afwerken. Ook in het najaar konden slechts een beperkt aantal 

sessies plaatshebben. 

 

 

4. Liga Autisme Vlaanderen 
 
Samen met vzw Victor, Tanderuis vzw en Het Raster vzw richtte Limburgse Stichting Autisme op 1 oktober 

2017 de Liga Autisme Vlaanderen op. Hiermee bundelen de 4 Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme 

de krachten, met als voornaamste doelstellingen: 

- het onderstrepen van het belang en de positie van autismespecifieke hulpverlening in 

Vlaanderen. De Liga Autisme Vlaanderen geeft de thuisbegeleidingsdiensten autisme een 

eensgezinde en krachtiger stem naar overheden toe.  
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- het realiseren van Vlaanderenbrede projecten rondom autisme. Deze projecten vormen een 

aanvulling op het bestaande ondersteuningsaanbod van onze dienst (bv. Autisme Chat) en/of 

hebben een ondersteunend karakter ten aanzien van onze begeleiders (bv. tSCHAP). Rode draad 

binnen de projecten van de Liga is het Vlaanderenbrede karakter. Vaak gaat het om projecten 

die vanwege workload niet haalbaar zijn voor één dienst. In die zin brengt de oprichting van de 

Liga Autisme Vlaanderen ook een efficiëntiewinst met zich mee voor de vier diensten.  

Onze projecten in 2020 

Zomerkampen 

Bij uitstek vormen kampen een gelegenheid voor kinderen 

en jongeren om leuke activiteiten te ondernemen met 

leeftijdsgenoten. Reguliere kampen gaan echter vaak samen 

met grote groepen, weinig voorspelbaarheid en veel prikkels. 

Daarom organiseert de Liga Autisme Vlaanderen sinds 2018 

kampen met overnachting, specifiek voor kinderen en 

jongeren met autisme en een normale begaafdheid. We 

werken hiervoor samen met een reguliere partner, waardoor 

we erin slagen om kampen te organiseren die nauw aansluiten bij de aantrekkelijke inhoud van een 

regulier kampaanbod. Onze kampen zijn uitgesproken autismevriendelijk: kleine kampgroepen (max. 20 

deelnemers), werken met subgroepjes voor activiteiten, individuele of kleine slaapkamers, een 

begeleidersgraad van 1 op 2, opleiding rondom autisme voor alle begeleiders, individuele aanpassingen 

op maat van elk kind, een kennismakingsgesprek voorafgaand aan het kamp...  

Ondanks de coronamaatregelen kregen we in de zomer van 2020 groen licht voor het organiseren van 

onze zomerkampen. Er vonden vijf kampen plaats, in nauwe samenwerking met drie reguliere partners: 

Jonge Helden, Afya en Sport Vlaanderen. In totaal namen er 80 kinderen en jongeren (van 10 tot 15 jaar) 

deel, begeleid door 16 thuisbegeleiders en 22 animatoren.  

Deelname aan de kampen werd geregistreerd als RTH-dagopvang en -verblijf en telde voor 1,86 

personeelspunten per deelnemer voor de Afya- en Jonge Helden-kampen (7 dagen) en 1,43 punten per 

deelnemer voor het Sport Vlaanderen-kamp (5 dagen). Dit betekent dat voor alle kampen samen in totaal 

144,5 personeelspunten werden ingezet.  

Autisme Chat 

Op 28 januari 2019 opende de Autisme Chat haar digitale deuren. De Autisme 

Chat is een chatkanaal voor mensen met autisme en hun directe netwerk 

(ouders, broers, zussen, kinderen van een ouder met autisme, grootouders...). 

De Autisme Chat is anoniem, gratis, Vlaanderenbreed en wordt uitsluitend 

bemand door professionele thuisbegeleiders. Na een succesvol eerste 

kalenderjaar met meer dan 1.100 chatgesprekken werd de projectsubsidie van 

de Vlaamse Overheid opgetrokken van 1 VTE naar 2 VTE.  

De Autisme Chat vormt een belangrijk onderdeel van ons aanbod in het kader van overbruggingshulp. Om 

die reden wordt in dit jaarverslag een apart onderdeel aan de Autisme Chat gewijd. 
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Documentaire Radio Felix met inleefpakket voor kinderen 

We beschouwen het als onze taak om mee te bouwen aan een 

autismevriendelijk Vlaanderen. Na de ontwikkeling van de documentaire en 

het pakket rond ‘De Wereld in Mijn Hoofd’ (2019) zetten we het afgelopen jaar 

specifiek in op het ontwikkelen van materiaal om kinderen te sensibiliseren en 

informeren rondom autisme. Er is in Vlaanderen veel voorhanden om een 

volwassen doelpubliek te informeren over autisme: filmmateriaal, boeken, 

websites, inleefsessies... Echter, voor de jongsten in de samenleving beperkt 

het aanbod zich voornamelijk tot enkele boeken.  

De Liga Autisme Vlaanderen werkte mee aan de productie van de Ket&Doc-

documentaire ‘Radio Felix’ van het productiehuis Associate Directors. Deze 

korte kinderdocumentaire ging in première op het JEF-festival in februari en werd sindsdien verschillende 

keren vertoond op Ketnet.  

In het verlengde van deze documentaire ontwikkelden we een 

inleefpakket rondom autisme op kindermaat. Dit inleefpakket 

omvat verschillende oefeningen aan de hand waarvan een groep 

van max. 25 kinderen (10 – 14 jaar) aan den lijve ondervindt wat 

het betekent om autisme te hebben. Het pakket wordt in het 

voorjaar van 2021 afgewerkt, na een try-out in verschillende 

scholen, zodat het halfweg 2021 ingezet kan worden in het kader 

van outreach, brussencursussen...  

 

tSCHAP 

Een van de eerste projecten waar de Liga Autisme Vlaanderen 

zijn schouders onder zette, was de uitbouw van een intern 

kennisplatform via hetwelk de provinciale diensten 

makkelijker hun intern ontwikkelde materialen konden delen. 

Waar dit platform, genaamd tSCHAP, oorspronkelijk vooral 

werd ingezet voor het delen van materialen in functie van 

outreach, is dit intussen uitgegroeid tot een digitale plek waar 

ook cursussen, visieteksten, begeleidingsmethodieken en 

wetenschappelijke info worden gedeeld. Het intern 

kennisplatform van de Liga groeide in 2020 uit tot een verzamelplaats van bijna 400 documenten ter 

ondersteuning van de inhoudelijke werking van de thuisbegeleidingsdiensten. 

 

BrussenkASSt 

Samenleven met een broer of zus met autisme is niet altijd makkelijk. Het autisme heeft onvermijdelijk 

een invloed op de band tussen brussen, op de identiteitsontwikkeling en het dagelijkse leven. Binnen de 

thuisbegeleidingsdiensten autisme wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van broers en 

zussen van personen met autisme. We denken hierbij aan de brussenactiviteiten, brussencursussen, 

individuele gesprekken met brussen binnen de thuisbegeleiding... De vernieuwende methodieken die 

FELIX IS PRESENTATOR VAN ZIJN EIGEN 

RADIOPROGRAMMA: RADIO FELIX! HIJ 

BERICHT OVER POLITIEKE 

WANTOESTANDEN EN SPANNENDE 

TENNISWEDSTRIJDEN IN ZIJN EIGEN 

VERZONNEN NIEUWSWERELD. OP 

SCHOOL WORDT FELIX VAAK OP DE PROEF 

GESTELD DOOR ZIJN AUTISME. HIJ 

GEBRUIKT ZIJN RADIOPROGRAMMA OM DE 

CONFRONTATIES OP SCHOOL BETER TE 

BEGRIJPEN. 
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hiervoor uitgewerkt werden, bleven echter vaak binnen de muren van de provinciale 

thuisbegeleidingsdienst.  

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting bundelde de Liga Autisme 

Vlaanderen deze methodieken om met broers en zussen aan de slag te 

gaan in de brussenkASSt. Het gaat hierbij enerzijds om brussencursussen 

en -activiteiten en anderzijds om methodieken om individueel in gesprek 

te gaan met een broer of zus. Dit laatste wordt aangeboden in een 

brusvalies die elke thuisbegeleider kan meenemen op huisbezoek.  

Met de brusvalies maken we als het ware een reis met de brus naar 

verschillende landen. De brus kan samen met de begeleider volgende 

bestemmingen te bezoeken:  

• De Jungle of Emoticons (Thema: Gevoelens)  

• Stam van Hermanos (Thema: Sterke kanten en talenten)  

• Droomland (Thema: Plek in het gezin)  

• Onbewoond eiland (Thema: Netwerk)  

• Wereld van Autisme (Thema: Informatie en inleving rondom autisme)  

• Brussenland (Thema: Ontmoetingsplek voor brussen) 

• Brussenbieb (Thema: Documentatie voor brussen)  

Op elke bestemming wordt de brus ondergedompeld in een thema via 

leuke spelletjes en opdrachten. Aan de hand van het reisverslag kunnen 

de brus en/of de begeleider informatie over deze boeiende reis delen 

met de ouders.  

In 2020 werd de brusvalies afgewerkt, vanaf 2021 kunnen de begeleiders van onze diensten deze 

boeiende reis met de brussen aanvatten! 

Brug met de wetenschap 

De wetenschappelijk medewerker van de Liga Autisme 

Vlaanderen slaat de brug tussen de praktijk van 

thuisbegeleiding en de wetenschap. Dit gebeurt enerzijds 

door het versterken van de autismespecifieke expertise van 

de thuisbegeleiders (o.a. aan de hand van infofiches en 

vorming) en anderzijds via praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek rondom autisme. In 2020 waren dit volgende 

drie onderzoeken: 

1. het onderzoek rond Globale Individuele Ondersteuning dat in 2019 werd 

opgestart in samenwerking met de Academische Werkplaats Autisme. 

Binnen dit onderzoek wordt het effect van de Globale Individuele 

Ondersteuning (GIO) onderzocht. In 2020 namen 92 leerkrachten uit het 

gewoon onderwijs deel aan het onderzoek. Tussentijdse resultaten laten 

zien dat leerkrachten al veel inspanningen leveren om kinderen met autisme 

te begeleiden, vooral bij die domeinen waarop de kinderen met autisme 

moeilijkheden laten zien op school. Een groot deel van de leerkrachten gaf 

aan dat het kind met autisme in hun klas meer individuele ondersteuning 

nodig heeft dan zij kunnen bieden, aangezien ook de andere kinderen in de klas aandacht nodig hebben. 

https://academischewerkplaatsautisme.us19.list-manage.com/track/click?u=5eddc9c8af9968bed6b810c6e&id=8e8bc80cd0&e=81163689cf
https://academischewerkplaatsautisme.us19.list-manage.com/track/click?u=5eddc9c8af9968bed6b810c6e&id=8e8bc80cd0&e=81163689cf
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Bijna de helft van de leerkrachten ervaarde in enige mate stress door de extra noden van een kind met 

autisme in hun klas. Hoewel ze bereid zijn om extra inspanningen te leveren om kinderen met autisme te 

begeleiden, blijkt uit de eerste vragenlijst dat leerkrachten een grote nood voelen aan extra 

ondersteuning om kinderen met autisme goed te kunnen begeleiden. Een centrale doelstelling van GIO is 

om leerkrachten meer handvatten te bieden om kinderen met autisme te ondersteunen. Bij een tweede 

fase in het onderzoek zullen de leerkrachten opnieuw de online vragenlijsten invullen, wanneer het GIO-

traject is afgerond. Op die manier zullen we kunnen evalueren of GIO een invloed heeft gehad op hoe 

leerkrachten kinderen met autisme begeleiden en hoe dit het functioneren van het kind met autisme op 

school heeft beïnvloed. 

2. het evaluatieonderzoek rond afstandsbegeleiding tijdens de eerste coronagolf. Aan de hand van een 

evaluatiebevraging bij cliënten en begeleiders werden de ervaringen in kaart gebracht met het telefonisch 

en/of online aanbod van de thuisbegeleidingsdiensten in de eerste golf van de coronapandemie (maart – 

juni 2020). Algemeen waren cliënten tevreden tot zeer tevreden over de ondersteuning via telefoon 

(83%), videobellen (93%) of chat (64%). Zowel cliënten (72%) als begeleiders (91%) zijn het eens: in de 

toekomst is een combinatie van onlinehulp en face-to-facebegeleiding de meest verkieslijke optie. 

Videobellen wordt hierbij naar voren geschoven als de geprefereerde communicatietool, hoewel 68% van 

de begeleiders ook met chatten aan de slag wil. De uitgebreide resultaten van deze bevraging werden 

neergeschreven in een rapport dat terug te vinden is op de website van de Liga Autisme Vlaanderen. 

3. het onderzoek rondom de Autisme Chat. In 2020 werd gestart met de dataverzameling in functie van 

een onderzoek rondom de Autisme Chat. Professionele chathulp voor personen met autisme was tot voor 

de opstart van de Autisme Chat in Vlaanderen onbestaand. Aan de hand van een onderzoek op de Autisme 

Chat willen we in kaart brengen welke factoren invloed hebben op de effectiviteit van de Autisme Chat, 

welke de deuren en drempels zijn en wat het profiel is van de oproepers die gebruikmaken van deze vorm 

van overbruggingshulp.  

Autisme Chat 

In januari 2020 vierden we het eenjarig bestaan van de 

Autisme Chat. Met de Autisme Chat realiseren we – 

Vlaanderenbreed – een vorm van overbruggingshulp voor 

personen met autisme en hun directe netwerk (i.e. ouders, 

brussen, grootouders en partners). We beperken ons 

hierbij niet tot personen die geregistreerd zijn op een van 

de wachtlijsten van de thuisbegeleidingsdiensten autisme, 

iedereen binnen de geformuleerde doelgroep is welkom. 

De Autisme Chat is gratis, anoniem en wordt bemand door 

thuisbegeleiders van de 4 thuisbegeleidingsdiensten autisme binnen de Liga Autisme Vlaanderen. 

In 2020 werd de projectsubsidie van de Vlaamse Overheid verdubbeld. Hierdoor waren we in de 

mogelijkheid om ½ VTE in te zetten in functie van coördinatie en 1 ½ VTE in het kader van permanentie. 

De permanentie wordt sinds 2020 verzekerd door een chatteam van 43 ervaren thuisbegeleiders. Dit is 

een groei van 50% ten opzichte van 2019.  
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Enkele cijfers 

Dankzij de uitbreiding in 2020 waren we beter in staat de veelheid aan oproepen te beantwoorden. 

Daarnaast beslisten we om tijdens de eerste golf van de coronapandemie de permanentie-uren van de 

Autisme Chat uit te breiden van 20 uur per week naar 60 uur per week. Dit was mogelijk dankzij de steun 

van de Koning Boudewijnstichting en de eigen inzet van 

personeelsmiddelen vanuit onze thuisbegeleidingsdiensten. 

Van 17 maart tot en met 30 juni was de chat op weekdagen 

open van 10.00 tot 22.00 uur. Dat we hiermee 

tegemoetkwamen aan een reële nood toonde zich in de cijfers: 

in deze periode van 3 ½ maand hadden we ongeveer hetzelfde 

aantal chatgesprekken als in heel 2019, nl. 1.158 gesprekken 

met 861 unieke oproepers. 

Over het volledige kalenderjaar 2020 werd de website van de 

Autisme Chat in totaal 41.739 keer bezocht. Dit gebeurde door 

6.418 unieke bezoekers. Uiteindelijk resulteerde dit in 2.308 chatgesprekken, wat meer dan een 

verdubbeling is ten opzichte van 2019.  

- Deze 2.308 effectieve chatgesprekken vonden plaats met 1.675 unieke oproepers.  

- Meer dan driekwart van de chatgesprekken (77%) duurde tussen 15 minuten en 1 uur, met een 

gemiddelde duur van 35 minuten. Bijna 9 op de 10 gesprekken (88%) werd binnen het uur 

afgerond. 

De voornaamste bezoekers van de Autisme Chat zijn volwassenen met autisme (45%) en ouders van een 

kind met autisme (24%). Ook kinderen en jongeren met autisme vinden steeds meer hun weg naar de 

chat (22%). In vergelijking met 2019 bereikten we in 2020 méér personen met autisme zelf (7% meer 

volwassenen met autisme en 7% meer kinderen en jongeren met autisme). Mogelijk speelt de 

coronapandemie hier ook een rol in, aangezien heel wat mensen met autisme in deze periode hun face-

to-faceondersteuning zagen wegvallen en/of het emotioneel erg moeilijk kregen. 

 

Opvallend is dat 67% van de oproepers meisjes of vrouwen zijn en slechts 24% jongens of mannen. Van 

9% kenden we het geslacht niet. Hoewel autisme 4 keer zo vaak mannen treft in vergelijking met vrouwen, 

zien we ook in de groep van personen met autisme (kinderen én volwassenen) dat vrouwen makkelijker 

de stap zetten naar onze chatbox (58% vrouwen met autisme tegenover 32% mannen).  

JULLIE HEBBEN ME DE LAATSTE WEKEN 

AL ECHT GEHOLPEN OM TOCH DOOR 

TE ZETTEN EN IK HEB ME ZO GEHOORD 

GEVOELD! (VROUW MET ASS) 

 

HET WAS VOOR MIJ DE EERSTE KEER. 

HEB ZO HARD GETWIJFELD. MAAR BEN 

NU BLIJ DAT IK HET DEED. HET MOEST 

ER EVEN ALLEMAAL UIT. (MAMA VAN 

EEN DOCHTER MET ASS) 
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Algemeen zien we een grote tevredenheid bij de oproepers. 87% van de oproepers is tevreden tot zeer 

tevreden. Gemiddeld geven de oproepers een score van 4.35 op 5 voor het chatgesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

Na elk chatgesprek wordt aan de beantwoorder gevraagd wat de aard en het thema van gesprek was. In 

de bijna de helft van de gevallen betrof het een emotioneel ondersteunend gesprek (46%). Ook 

probleemoplossende (21%) en informatieve gesprekken (26%) komen vaak voor op de Autisme Chat. In 

2020 vonden er 55 crisisgesprekken plaats, wat overeenkomt met een percentage van 2%. 

 

De thema’s die aan bod komen op de Autisme Chat zijn zeer divers. Het valt op dat het thema 

‘emotioneel/lichamelijk welbevinden’ ongeveer één vierde van alle gesprekken uitmaakt.  

 Frequentie  

Identiteit en (vermoeden van) autisme 310 10,6% 

Gezin, opvoeding en ontwikkeling (kinderen/ado's) 334 11,4% 

Wonen en samenleven ((jong)volwassenen) 213 7,3% 

Verslaving 17 0,6% 

Vriendschap, relaties en seksualiteit 335 11,4% 

School/Werk/Dagbesteding 336 11,4% 
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Vrije tijd 124 4,2% 

Suïcide(gedachten)/Euthanasie 76 2,6% 

Emotioneel/lichamelijk welbevinden 684 23,3% 

Praktische vragen (doorverwijzing, materialen, premies...) 334 11,4% 

Coronagerelateerd 44 1,5% 

Andere 129 4,4% 

 

Tot slot brengen we sinds 2020 ook de effectiviteit van de Autisme Chat in kaart. Zowel voor als na het 

chatgesprek wordt aan de oproeper gevraagd om met een score tussen 0 en 10 aan te geven hoe hij/zij 

zich op dit moment voelt. Over alle oproepers en alle gesprekken heen zien we een significante stijging 

van de gemiddelde score voor (4.95) en na (6.29) het gesprek. Deze stijging is het grootst bij de emotioneel 

ondersteunende gesprekken. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde scores voor en na het gesprek 

weer, in respectievelijk de blauwe en rode balk. 

 

 

Toekomst 

De Autisme Chat heeft de afgelopen twee jaar haar plaats in het hulpverleningslandschap bewezen. Sinds 

de oprichting hebben we in totaal al meer dan 3.500 chatgesprekken met meer dan 2.000 unieke 

oproepers op de teller. We kijken dan ook verwachtingsvol uit naar een structurele subsidiaire 

verankering van de Autisme Chat in Vlaanderen. Het is dankzij de projectsubsidie van de Vlaamse 

Overheid in 2019 en 2020 dat we in staat waren om de Autisme Chat uit te bouwen tot een succesverhaal. 

Het feit dat onze chat enerzijds professioneel en autismespecifiek is, en anderzijds zeer laagdrempelig, 

draagt ongetwijfeld bij tot dit succes. We kijken er dan ook naar uit om de Autisme Chat (subsidiair) niet 

langer als een project, maar als een volwaardig onderdeel van het ondersteuningslandschap voor mensen 

met autisme te kunnen uitbouwen. 
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5. RTH in cijfers 
 
IN- EN UITSTROOM EN WACHTLIJST      

 
 
 
 
AANTAL CLIËNTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 '06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aanmeldingen 111 101 126 132 155 200 218 216 260 216 281 310 302 344 400 417 452 505 552 425

Wachtlijst 26 48 84 99 127 162 161 179 339 403 529 646 684 705 559 498 539 733 823 1012

Uitstroom 22 33 50 61 90 75 99 116 111 139 155 163 266 198 179 308 358 355 308 232
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Reeks2 105 142 181 209 225 224 313 365 333 400 464 549 637 644 721 808 781 735 741 681
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PUNTEN INGEZET VOLGENS FUNCTIE 

Functie Punten 

  Mobiel/ambulant 1361,91 

Groepsbegeleiding 21,49 

GIO 54,99 

Outreach 6,82 

Dagopvang 23,75 

Verblijf 20,67 

Totaal 1489,63 

% t.o.v. verlaagde erkenning RTH 172,70% 

 
 
GEPRESTEERD VS. ERKENNING 

 

 
 

6. Personeelsoverzicht RTH 
 
Om onze erkenning te realiseren beschikken we over volgende personeelsequipe uitgedrukt in fulltime 

equivalenten (in vergelijk tot voorgaande jaren):  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Erkenning 244 311 321 361 405 415 648 759 814 907 1170134914231528178418621873190619512126

Prestaties 255 395 425 489 586 568 722 881 852 962 1309146116041580184719661964195419951490
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Het begeleidend personeel bestaat uit 9 licentiaten/masters PPW en 24 graduaten/bachelors PPW. De 

administratie wordt verzorgd door 4 deeltijdse personeelsleden, er is 1 persoon voor de logistieke taken 

(beiden gepoold met respectievelijk DAB en DAB/DPA). De directie bestaat uit 3 deeltijdse 

teamcoördinatoren en 1 directeur.  

 

 

7. Residentie Vijverplein 
 

LSA heeft in het centrum van 

Zutendaal een woonopvang 

gerealiseerd voor volwassen 

personen met een 

autismespectrumstoornis, die 

geen aangepaste ondersteuning 

vinden en zich niet zelfstandig 

kunnen handhaven. Momenteel 

worden er 15 cliënten 

opgevangen. Er zijn in totaal 17 

studio’s voorzien.  

Er wordt een continu bereikbare 

dienstverlening en permanentie 

(24/7) aangeboden, eventueel in 

samenwerking met andere 

voorzieningen of 

welzijnsvoorzieningen.  
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Bewoners die niet tewerkgesteld zijn of geen andere zinvolle dagbesteding hebben, kunnen 

gebruikmaken van ons intern dagbestedingsaanbod. Ook in de naastgelegen brASSerie De Kapelanij 

kunnen zij ingeschakeld worden. Externe cliënten kunnen eveneens van dit aanbod gebruikmaken. 

 

 

8. Personeelsoverzicht Residentie Vijverplein 
 
Ter ondersteuning van de bewoners kunnen we gebruikmaken van hun persoonsvolgende budgetten. In 

2020 hadden we in totaal 621 zorggebonden personeelspunten ter beschikking. 

 

 
 

Er is 1 fulltime teamverantwoordelijke, ondersteund door een administratieve kracht (0,2 FTE), een 

deeltijdse logistieke kracht (0,21 FTE) en 11 begeleiders: 8,78 FTE, waarvan 0,5 FTE psychologe. 

In totaal 10,19 FTE, ingevuld door 16 personeelsleden. 

 

 

9.  BrASSerie De Kapelanij 
 

De Kapelanij is een brASSerie waar mensen 

met een autismespectrumstoornis (ASS) 

meehelpen in de keuken en de bediening. 

Mensen met ASS ondervinden vaak hinder 

op sociaal en communicatief vlak. 

Daarnaast hebben ze nood aan 

duidelijkheid en structuur. Sterke punten 

zijn het zien van details, het uitvoeren van 

gekende taken, precisiewerk, eerlijkheid en 

stiptheid. Allemaal eigenschappen die een 

grote meerwaarde zijn voor onze werking in 

De Kapelanij! 

  

Dagelijks helpen zij bij verschillende taken zoals cake bakken en het zorgvuldig indraaien van het bestek. 

De groentjes worden gewassen, bijgevuld en zorgvuldig in de kommetjes gerangschikt. De flesjes worden 

met grote zorg geteld en gesorteerd. Er wordt ook geholpen in de bediening, bij het opnemen van 

bestellingen en het serveren van drank en gerechten. 

Enkele van onze vrijwilligers wonen in Residentie Vijverplein, een woonvorm met een aanbod van 

dagbesteding voor volwassenen met ASS. De 17 studio’s zijn gelegen in de nieuwbouw naast De Kapelanij. 
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De kaarsen, kaartjes en decoratie die terug te vinden zijn in de brASSerie zijn enkele resultaten van hun 

activiteiten. Bovendien voorzien zij onze keuken van frisgewassen en netjes gevouwen handdoeken. 

Daarnaast worden er ook nog andere cliënten via RTH tewerkgesteld in De Kapelanij.  

 

In 2020 was De Kapelanij echter door de COVID-19-pandemie meer dan een halfjaar gesloten. In totaal 

werden er zo toch nog 26,1 punten dagbesteding ingezet. 


