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1 Nieuwe organisatiestructuur 

Al enkele jaren werkt LSA nauw samen met Dienst Ambulante Begeleiding (DAB), eveneens 

onderdeel van Stijn vzw. In 2021 kwamen we tot het besluit om in deze samenwerking nog een 

stapje verder te zetten. Dit met als doelstelling om te komen tot meer inhoudelijke uitwisseling 

en afstemming en om bijkomende efficiëntiewinst te boeken. Aldus kwam een nieuwe 

organisatiestructuur tot stand. LSA en DAB zullen niet langer twee afzonderlijke directies 

hebben. Vanaf 2022 zal de nieuwe structuur in voege gaan waarbij beide diensten één gedeeld 

directieteam hebben: een algemeen directeur en een directeur inhoudelijke ondersteuning en 

zorg.  

Voor de rol van directeur inhoudelijke ondersteuning en zorg werd eind 2021 een vacature 

opengesteld, omwille van het naderende pensioen van Diane Luyts (directeur DAB). Als 

resultaat hiervan zal Veerle Pellens vanaf 2022 starten bij LSA en DAB.   

Bjorn Ramaekers (directeur LSA) zal vanaf mei 2022 de rol van algemeen directeur voor LSA én 

DAB op zich nemen.  

We danken Diane Luyts voor haar jarenlange inzet voor DAB!  

 

2 Erkenning in 2021 

 

 

In 2021 besliste de overheid om de voorzieningen een beperkte budgetgarantie toe te kennen. 

Dit betekende voor onze thuisbegeleidingsdienst dat we de punten waarvoor we erkend zijn, 

niet volledig moesten realiseren en dat we toch de volledige loonkost van het personeel en 

alle werkingsmiddelen kregen uitbetaald.  
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Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni werden de erkenning en de bijhorende 

prestaties gedeeltelijk geneutraliseerd, waardoor we slechts een gedeelte van de punten in 

onze erkenning dienden te bewijzen. Zo zakte de te behalen RTH-erkenning van 1980,92 

punten naar 1465,69 punten. Voor de GIO-erkenning gebeurde hetzelfde. Deze erkenning 

zakte van 145 punten naar 66,70 punten. 

 

Zoals ook in 2020 werd er met momenten, en afhankelijk van de op dat moment geldende 

maatregelen, 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.  

De afstandsbegeleidingen werden gewaardeerd als ambulante begeleidingen. 

 

3 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.  

 

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.   

 

4 Globale Individuele Ondersteuning (GIO) 

GIO is een ondersteuningspakket voor baby’s, peuters en kleuters met (een vermoeden van) 

autisme in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en het onderwijs. Ook in het eerste 

leerjaar kan een kind nog gebruikmaken van GIO.   

De ondersteuning is bedoeld voor de direct betrokkenen 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 
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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 GIO-traject bestaat uit 

maximaal 30 uur ondersteuning ter plaatse.  

Door de Corona-pandemie hebben we in 2021 het aanbod noodgedwongen drastisch moeten 

terugschroeven waardoor er in de eerste helft van het jaar amper trajecten konden opgestart 

worden. Vanaf september hebben we opnieuw een significant aantal trajecten kunnen 

afwerken. 

 

> Maak kennis met het GIO-aanbod via ons YouTube filmpje. 

Of scan de QR-code. 

 

5 Liga Autisme Vlaanderen 

 

Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht door de vier Vlaamse 

thuisbegeleidingsdiensten voor autisme (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Limburgse Stichting 

Autisme en vzw Victor). Hiermee formaliseerden de diensten hun samenwerking en werden de 

krachten (nog meer) gebundeld, om enerzijds Vlaanderenbrede projecten rondom autisme 

vorm te geven (pijler 1) en anderzijds het belang en de positie van autismespecifieke 

hulpverlening in Vlaanderen te onderstrepen (pijler 2). Naar aanleiding van een interne 

evaluatie 4 jaar na oprichting van de Liga Autisme Vlaanderen werd de opdracht verruimd met 

een derde pijler, nl. het bundelen van krachten op vlak van inhoudelijke en bedrijfsprocessen 

binnen de vier diensten.  

Rode draad binnen de werking van de Liga Autisme Vlaanderen is het Vlaanderenbrede 

karakter. Het gaat om projecten of opdrachten die enerzijds omwille van workload niet 

haalbaar zijn voor één dienst of die anderzijds efficiëntie- en/of kwaliteitswinst genereren door 

samen te werken met diensten met eenzelfde zorgaanbod.  

6 Onze realisaties in 2021 

6.1 Kamp- en vakantiewerking 

In samenwerking Afya, Sport Vlaanderen en Jonge Helden, 

organiseren we sinds 2018 kampen met overnachting 

exclusief voor kinderen en jongeren met autisme en een 

normale begaafdheid. Deze kampen hebben een 

uitgesproken autismevriendelijk karakter (bv. kleine groep, 

individuele of kleine slaapkamers, een begeleidersgraad 

van 1 op 2, sterk opgeleide begeleiders, aanpassingen op 

maat...). Een dergelijk gespecialiseerd kampaanbod is in 

Vlaanderen nog te schaars, wat o.a. blijkt uit het enthousiasme van de deelnemers en -helaas 

ook- de wachtlijst voor onze kampen. 

https://www.youtube.com/watch?v=awSaKzTESYY


 

  6 

In 2021 vonden er opnieuw vijf kampen plaats. In totaal namen er 80 kinderen en jongeren 

(van 10 tot 15 jaar) deel, begeleid door 16 thuisbegeleiders en 22 animatoren. Omwille van de 

Corona-maatregelen waren we helaas genoodzaakt één (nieuw) initiatief in de paasvakantie te 

annuleren. 

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

1,43 tot 1,86 personeelspunten per deelnemer (afhankelijk van de duur van het kamp). Dit 

betekent dat voor alle kampen samen in totaal 144,5 personeelspunten werden ingezet.  

In 2021 organiseerden we voor het eerst een midweek aan 

zee voor volwassenen met autisme en een normale 

begaafdheid. Ook hier werd zowel in de 

voorbereidingsfase als tijdens de midweek ten volle 

ingezet op autismevriendelijkheid ten aanzien van de 15 

deelnemers. De midweek werd begeleid door 3 

thuisbegeleider en 3 vrijwilligers. In totaal werden hiervoor 

20,25 RTH-punten ingezet. De midweek werd gesmaakt en staat in 2022 opnieuw op ons 

programma! 

 

6.2 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 bemand door professionele thuisbegeleiders. Na twee succesvolle 

jaren werd de projectsubsidie opgetrokken naar 2,5 VTE en meteen ook 

verlengd tot eind 2023! 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. 

 

6.3 Documentaire Radio Felix met inleefpakket voor kinderen 

De Liga Autisme Vlaanderen werkte in 2019 mee aan de productie van de Ket&Doc-

documentaire ‘Radio Felix’ (productiehuis Associate Directors). Deze korte 

kinderdocumentaire ging in première op het JEF-festival in februari 2020 en werd intussen vele 

malen vertoond op Ketnet.  

In het verlengde van deze documentaire ontwikkelden we 

een inleefpakket rondom autisme op kindermaat. Dit 

inleefpakket omvat verschillende opdrachten aan de hand 

waarvan een groep van max. 25 kinderen (10 – 14 jaar) aan 

de lijve ondervindt wat het kan betekenen om autisme te 

hebben. Het pakket werd in 2021 gelanceerd en kan 

ingezet worden in het kader van outreach, brussencursus, 

klasinfo... Naast de handleiding en bijhorende PowerPoint 

werd ook een poster ontwikkeld met 10 tips voor een autismevriendelijke klas. 
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6.4 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 

2021 waren dit volgende onderzoeken: 

6.4.1 Globale Individuele Ondersteuning (GIO) 

Het onderzoek rond Globale Individuele Ondersteuning (GIO) dat in 2019 werd opgestart in 

samenwerking met de Academische Werkplaats Autisme. Binnen dit onderzoek wordt het 

effect van de GIO onderzocht. Een centrale doelstelling van GIO is om leerkrachten meer 

handvatten te bieden om jonge kinderen met autisme te ondersteunen. Via het onderzoek 

wordt geëvalueerd 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. 

De resultaten van het onderzoek worden in 2022 toegelicht op het congres van de Liga Autisme 

Vlaanderen. 

6.4.2 Diepe Druk 

Het onderzoek rond diepe druk. In samenwerking met Stijn vzw, Thomas More Antwerpen, de 

KU Leuven en Multiplus werd een onderzoek gestart naar kennis en ervaringen van gebruikers 

van diepe druk materialen (zoals verzwaringsdekens, drukvesten, slaaptunnels...). Deze 

materialen worden regelmatig gebruikt maar er is nauwelijks informatie beschikbaar over hun 

werkzaamheid en correcte toepassing (welke effecten 

hebben ze? hoe vaak te gebruiken, wanneer wel/niet, bij 

wie…?). De resultaten van het onderzoek worden eveneens 

bekend gemaakt op het congres van de Liga. 

6.4.3 Autisme Chat 

Het onderzoek rondom de Autisme Chat. In samenwerking 

met KU Leuven en UGent werden in 2021 de 

voorbereidingen getroffen voor de dataverzameling in functie van een onderzoek op de 

Autisme Chat. Aan de hand van dit onderzoek brengen we in kaart 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 gebruik maken van deze vorm van overbruggingshulp. De 

resultaten van het onderzoek worden in 2023 verwacht. 

 

6.5 Campagne #KEIvoorAutisme 

Samenwerken met andere organisaties brengt nieuwe kansen en vergroot je reikwijdte. Dit 

bewijst zich niet enkel binnen de Liga Autisme Vlaanderen maar ook via 

samenwerkingsverbanden die de Liga aangaat met externe partners (bv. in het kader van onze 

kampen, de Autisme Chat...). 

https://academischewerkplaatsautisme.us19.list-manage.com/track/click?u=5eddc9c8af9968bed6b810c6e&id=8e8bc80cd0&e=81163689cf
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Met het oog op Wereld Autisme Dag 2021 sloegen 5 Vlaamse 

autisme-organisaties de handen in elkaar: de Vlaamse Vereniging 

Autisme, sterkmakers in autisme, Participate vzw, de Referentiecentra 

voor Autisme en de Liga Autisme Vlaanderen. Via de campagne 

#KEIvoorAutisme werd een stimulans gegeven aan 

autismevriendelijkheid in Vlaanderen: autisme en 

autismevriendelijkheid werden op een concrete en positieve manier in 

de kijker gezet via een oproep om keien te versieren voor en door 

mensen met autisme en hun netwerk. De campagne was een groot succes! Vele honderden 

keien werden in de verf gezet en gedeeld via sociale media. 

> Een terugblik naar de KEIvoorAutisme actie van 2021.  

Of scan de QR-code. 

 

7 Wat brengt de toekomst? 

Veel van de projecten die voor het team van de Liga Autisme Vlaanderen als ‘afgerond’ 

beschouwd worden (bv. de brusvalies, de Wereld in Mijn Hoofd, Radio Felix, ontwikkeling van 

tSCHAP, ...), komen pas echt tot leven dankzij de thuisbegeleiders die er concreet mee aan de 

slag gaan. Van aan de zijlijn volgen we deze ‘afgeronde’ projecten verder op en blijven we 

inspanning leveren om ze zo goed mogelijk bekend te maken bij het brede publiek.  

Naast de projecten die continu onderdeel vormen van de werking van de Liga Autisme 

Vlaanderen (bv. onze kamp- en vakantiewerking, de Autisme Chat) zullen in 2022 opnieuw een 

aantal nieuwe initiatieven het daglicht zien: het voorleesboek ‘Het kaartje van Guus’, een 

escape room rondom autisme, de autismepas en de organisatie van ons 2de Vlaams Autisme 

Congres. De voorbereidingen hiertoe werden reeds in 2021 genomen. 

Daarnaast wordt in 2022 werk gemaakt van de uitbouw 

van de derde pijler van de Liga Autisme Vlaanderen. 

Rondom verschillende inhoudelijke en bedrijfsprocessen 

zullen de diensten de krachten bundelen. We denken 

hierbij aan thema’s als kwaliteitszorg, boekhouding en 

personeelsadministratie, nieuwsbrieven, digitaal aanbod... 

Dat het bundelen van krachten en samenwerken met 

gelijkgestemde organisaties nieuwe deuren opent, heeft 

zich al ruim bewezen. We kijken dan ook opnieuw met veel ambitie de toekomst tegemoet om 

nóg meer nieuwe deuren te openen richting een autismevriendelijk Vlaanderen! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_T_69skdGDk
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8 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). 

De Autisme Chat is gratis, anoniem en wordt bemand door 

een team van 43 thuisbegeleiders vanuit Het Raster vzw, 

Tanderuis vzw, Limburgse Stichting Autisme en vzw Victor.  

 

8.1 Enkele cijfers 

Over het volledige kalenderjaar 2021 werd de website van de Autisme Chat in totaal 34.965 

keer bezocht. Dit gebeurde door 6.824 unieke bezoekers. Uiteindelijk resulteerde dit in 1.615 

effectieve chatgesprekken, met 836 unieke oproepers. 

De voornaamste bezoekers van de Autisme Chat zijn volwassenen met autisme (50%) en 

ouders van een kind met autisme (24%). Ook kinderen en jongeren met autisme vinden hun 

weg naar de chat (20%). In vergelijking met voorgaande jaren bereiken we steeds meer 

personen met autisme zelf (70% in vergelijking met 67% in 2020 en met 53% in 2019).  

 
 

65% van de oproepers zijn meisjes of vrouwen en slechts 23% jongens of mannen. Van 12% 

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 chat. 

Algemeen zien we een grote tevredenheid bij de oproepers. 84% van de oproepers is tevreden 

tot zeer tevreden. Gemiddeld geven de oproepers een score van 4.34 op 5 voor het 

chatgesprek.  

19,5 %

50 %

24,3 %

1,2 %

2,6 %
2,4 %

kind/jongere met

autisme

volwassene met

autisme

moeder/vader

broer/zus

partner

andere
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Na elk chatgesprek wordt aan de beantwoorder gevraagd wat de aard van gesprek was. In de 

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

probleemoplossende (24%) en informatieve gesprekken (24%) komen vaak voor op de Autisme 

Chat. In 2021 vonden er 34 crisisgesprekken plaats, wat overeenkomt met een percentage van 

2%. 

De thema’s die aan bod komen op de Autisme Chat zijn zeer divers. Het thema ‘emotioneel 

welbevinden’ komt bij ongeveer één op drie gesprekken terug. Daarnaast zijn ook volgende 

thema’s veel voorkomend: ‘school/werk/dagbesteding’ (20%), ‘identiteit en (vermoeden van) ASS’ 

(15%), ‘gezin, opvoeding en ontwikkeling) (15%), ‘praktische vragen’ (15%) en ‘vriendschap, relaties en 

seksualiteit’ (14%). 

 

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 (4.68) en na (6.08) het gesprek. Deze 

stijging is het grootst bij de emotioneel ondersteunende en de crisisgesprekken. Bij deze 

gesprekken was het welbevinden van de oproepers ook het laagst bij aanvang van het gesprek. 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde scores voor en na het gesprek weer, in respectievelijk 

de blauwe en oranje balk. 
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8.2 Toekomst 

Sinds de oprichting van de Autisme Chat in januari 

2019 hebben we intussen meer dan 5.000 

chatgesprekken op de teller. Het was dan ook een 

mooie erkenning dat Minister Beke afgelopen zomer 

de Autisme Chat een verlenging en uitbreiding van 

subsidie verleende tot eind 2023. Op die manier 

worden we in de mogelijkheid gesteld om binnen 

een stabieler kader te werken.  

Dat chathulp voor personen met autisme een 

meerwaarde heeft, bovenop het bestaande face-to-

face-aanbod, blijkt niet alleen uit bovenstaande 

cijfergegevens, maar ook uit de spontane feedback 

van heel wat oproepers.  

Voor een meer gedetailleerd jaarrapport over de Autisme Chat verwijzen we graag naar de 

website van de Liga Autisme Vlaanderen. 

9 Cijfers 

9.1 In- en uitstroom van de wachtlijst (RTH)      

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aanmeldingen 111 101 126 132 155 200 218 216 260 216 281 310 302 344 400 417 452 505 552 425 621

Wachtlijst 26 48 84 99 127 162 161 179 339 403 529 646 684 705 559 498 539 733 823 10121296

Uitstroom 22 33 50 61 90 75 99 116 111 139 155 163 266 198 179 308 358 355 308 232 307
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9.2 Aantal cliënten (RTH + PVB + PAB) 

 
 

 

9.3 Overzicht volgens functie 

Functie Punten 

RTH Mob/Amb begeleiding 1308,32 

RTH Groepsbegeleiding 83,17 

RTH GIO 66,95 

RTH Outreach 8,69 

RTH Dagopvang 41,11 

RTH Verblijf 33,93 

RTH Totaal 1542,17 

% t.o.v. verlaagde erkenning RTH 100,64% 

  

PVB: 37 cliënten  552 bgl 

PAB: 13 cliënten 143 bgl 

Amb. begeleiding met eigen middelen 130 bgl 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Reeks2 105 142 181 209 225 224 313 365 333 400 464 549 637 644 721 808 781 735 741 681 782
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9.4 RTH gepresteerd vs. erkenning 

 

 

10 Personeelsoverzicht 

We beschikken over volgende personeelsequipe uitgedrukt in fulltime equivalenten (in 

vergelijk tot voorgaande jaren) om de erkenningen RTH te realiseren en cliënten PVB en PAB 

te ondersteunen:  

 

 

Het begeleidend personeel bestaat in totaal uit 35 medewerkers, waarvan 10 

licentiaten/masters PPW en 25 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.  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Erkenning 244 311 321 361 405 415 648 759 814 907 1170 13491423 15281784 18621873 19061951 863 1532

Prestaties 255 395 425 489 586 568 722 881 852 962 1309 14611604 15801847 19661964 19541995 14901542
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11 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 16 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.  

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. 

 

 

11.1 Personeelsoverzicht Residentie Vijverplein 

Voor de financiering van het personeel, ter ondersteuning van de bewoners, maken we gebruik 

van de bij ons ingezette persoonsvolgende budgetten. In 2021 hadden we in totaal 621 

zorggebonden personeelspunten ter beschikking. 
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Er is 1 fulltime teamverantwoordelijke, ondersteund door een administratieve kracht (0,2 FTE), 

drie deeltijdse logistieke krachten (0,6 FTE: 0,21 FTE poets, 0,39 FTE technische dienst) en 11 

begeleiders: 8,46 FTE, waarvan 0,5 FTE psychologe. 

In totaal 10,26 FTE, ingevuld door 16 personeelsleden. 
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12 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. 

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

Enkele van onze vrijwilligers wonen in Residentie Vijverplein, de aanliggende woonvorm met 

een aanbod van dagbesteding voor volwassenen met ASS.  

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

In 2021 was De Kapelanij echter door de COVID-19-pandemie meer dan een halfjaar gesloten. 

In totaal werden er zo toch nog 20,05 punten dagbesteding ingezet. 
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13 Het MagASSijntje 

In de zomer van 2021 sloegen de Kapelanij en Residentie Vijverplein de handen in elkaar en 

werd het MagASSijntje geopend. 

In het MagASSijntje worden handgemaakte en bijzondere cadeaus verkocht. Je kan er terecht 

voor kleine geschenken of hebbedingetjes zoals zeepjes, kaarsen, potjes vol geluk, 

sleutelhangers, wenskaartjes en nog zoveel meer. Alle producten worden uitsluitend gemaakt 

door de deelnemers van de dagbesteding in de Kapelanij en bewoners in Residentie 

Vijverplein. 

Het MagASSijntje is ondergebracht in de Kapelanij.  
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14 ESF project – We go to work 

Binnen het project wordt er een actieve focus gelegd op de ‘inactieve burgers’ door bij deze 

doelgroep gepaste methodieken in te zetten om hen te ondersteunen tot werkbaar en zinvol 

werken. Het project is gestart in 2020 en vanuit LSA zijn we ingestapt in 2021. GTB heeft de 

coördinerende functie (promotor) binnen deze partnerschappen en er is telkens een duo-

werking tussen een bemiddellaar van GTB en een medewerker van de dienst met wie een 

partnerschapovereenkomst is (0,1 VTE).  

LSA en GTB bundelen dus de krachten om personen met ASS die momenteel geen betalend 

werk hebben en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt, 

te ondersteunen richting werk.  

Wat kunnen de cliënten verwachten?  

Informatie (bv. wat doet GTB, uitleg omtrent FOD uitkering en werken, 

ervaringsdeskundigen,…)  

Vrijblijvend en drempelverlagende ondersteuning: De cliënt stelt de vraag en we werken 

samen, op maat en op het tempo van de cliënt. Deze ondersteuning kan in de eigen leefwereld 

van de cliënt op basis van huisbezoeken. De gesprekken zijn gratis.  

Verkenningstocht: samen zoeken wat werk voor de cliënt kan betekenen. Wat is nodig om een 

eerste stapje richting werk te zetten? Dit zonder enige druk: de cliënt bepaalt het tempo! 

Gebruik van hulpmiddelen (tools) om de sessie met de cliënt duidelijker en meer visueel te 

maken.  

Groepssessies (bv. wat zijn drempels en hoe mee omgaan, omgaan met stress,…) 

In 2021 hebben we 30 personen met ASS bereikt binnen dit project.  
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