Begeleiding bij autisme

Lister
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
T (030) 236 10 70
info@lister.nl
www.lister.nl/autisme

‘Mijn begeleider houdt
rekening met mijn
tempo en wat ik wil.’
IJsselstein, Vianen en Lopik.
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ondersteuning (Wmo). Met vragen
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over de zorgverlening van Lister of

3524 ZH Utrecht

vragen over het aanvragen van zorg

T (030) 236 10 95

kunt u terecht bij de afdeling Zorg &

voordeur@lister.nl

Expertise, team Voordeur van Lister.

Bereikbaar op werkdagen tussen

Zij zijn op werkdagen bereikbaar

9.00 en 13.00 uur

tussen 9.00 en 13.00 uur.
Lister werkt samen met:

‘Ik kan nu veel meer
dingen zelf, die ik
eerst niet kon’.

leo kannerhuis
nederland

BEGELEIDING
BIJ AUTISME
Autisme duurt een leven
lang. De behoefte aan
begeleiding variëert.

Begeleiding bij autisme

Als u autisme heeft, kan hulp vragen soms moeilijk zijn. Terwijl u deze hulp

BEGELEIDEN DOEN WE SAMEN
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Naast de persoonlijk begeleiders
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zijn er ook woonondersteuners, die
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ondersteunen bij verder ontwikkelen

lingen. Sinds 2012 zijn wij franchise-

overnemen. Of kijken we met u of een naastbetrokkene u tijdelijk met die taken
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vinden van (vrijwilligers) werk.
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‘Mijn vader
is nu meer
mijn vriend.’

Zoveel mogelijk zelfstandigheid

spreekpunt voor u en uw naasten.

Het doel van onze ondersteuning is u te
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Samen met de mensen die voor u

aan welke doelen u wilt werken in uw

belangrijk zijn en op een manier die bij

leven. De begeleiding ondersteunt u

u past. Zodat u op enig moment weer

hierbij. We zullen regelmatig aan u

kunt winkelen en andere activiteiten

verder kunt zonder onze begeleiding.

vragen of u tevreden bent over de

kunt ontplooien. De begeleiding kan u

kwaliteit van uw leven en of het u lukt

helpen bij het gebruik maken van de

uw doelen te realiseren.

voorzieningen in uw woonomgeving.

Begeleiding in uw eigen huis of
in een woning van Lister

nieuwe studie of baan zijn zaken die

Opbouwen sociaal netwerk

Een zinvolle dagbesteding

We begeleiden u bij voorkeur in uw

veel stress kunnen veroorzaken. Dat

Het vinden en onderhouden van een
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DE BEGELEIDING IN
DE PRAKTIJK
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‘Ik heb geleerd
hulp te vragen.’

