Missie & Visie
Waarom
Ons belangrijkste inzicht: elk mens is uniek. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook
als je (een vorm van) autisme hebt of andere psychische problemen ervaart. Dat is niet altijd
vanzelfsprekend, als je de wereld anders beleeft dan de meeste mensen en je je net iets anders
gedraagt.
Daarom willen we jou helpen sterker te worden. Zodat je de wereld met meer zelfvertrouwen
tegemoet kunt treden.

Wat
Ons specialisme: (alle vormen van) autisme bij kinderen, jongeren en volwassenen diagnosticeren,
behandelen en begeleiden. Maar je kunt zeker ook bij ons terecht als je vastloopt door andere
psychische problemen. Bijvoorbeeld vanwege een angst, aandachtsproblemen of dwangmatig
gedrag.
Een vraag staat altijd centraal: hoe kunnen wij je helpen om jouw mogelijkheden te versterken,
zodat jij je uitdagingen met vertrouwen aangaat?

Hoe
We helpen jou je eigen puzzelstukjes te vinden, leggen en begrijpen. Dat doen we zo:
We maken samen met jou een persoonlijk begeleidingsplan. Ons uitgangspunt is altijd jouw
persoonlijke wens en hulpvraag, voor alle vormen van begeleiding en behandeling.
Wij geloven in jouw ontwikkelingsmogelijkheden én die van het gezin waarin je leeft. We zetten we
al onze specialistische kennis en ervaring in om die ontwikkeling weer op gang te helpen.
Vervolgens vertrouwen we op jouw/jullie vermogen om deze groei op eigen kracht voort te zetten.
Ieder mens is onderdeel van een groter geheel. Daarom behandelen en begeleiden we je zo veel
mogelijk in je directe omgeving. Bijvoorbeeld binnen je gezin, op school, werk en in je vrije tijd. Op
die manier bieden we hulp en ondersteuning in (lastige) situaties uit het dagelijks leven. Zo creëren
we een stevige basis waar je straks zelf op kunt voortbouwen.
We werken actief samen met de andere mensen die jou al ondersteunen. Professionals, maar ook
bijvoorbeeld je vrienden of familie.

