
Verkorte versie visie De Okkernoot 
 
 

Visieflits:  

 Respect voor “eigenheid cliënt” (vergt verregaande aanpassing van 

alle betrokkenen) 

 Samenwerking en communicatie cruciaal op alle niveaus 

(betrokkenheid ouders, cliënten en personeel) 

 Voortdurend streven naar een zinvol aanbod en integratie binnen de 

samenleving  

De Okkernoot is een vergunde zorgaanbieder voor personen met een handicap in 
het algemeen en gespecialiseerd in het begeleiden van personen met een 
autismespectrumstoornis.  
 
De Okkernoot stelt het welbevinden van de budgethouder centraal. Dit impliceert dat 
we onze zorg differentiëren, m.a.w. afstemmen op persoonlijke wensen en noden. 
Om hierop zicht te krijgen luisteren en kijken we naar onze budgethouder en zijn 
netwerk, en hebben we oog voor zijn geschiedenis en zijn perspectief. Respect voor 
de eigenheid, inspraak en privacy zijn basiswaarden in onze werking. 
 
De Okkernoot hanteert een holistisch mensbeeld. Uiteraard heeft een 

autismespectrumstoornis een verregaande invloed op alle domeinen van het 
menselijk leven. Wij willen zo goed mogelijk tegemoet komen aan de specifieke 
noden die een autismespectrumstoornis met zich meebrengt. Daarom hechten wij 
zeer veel belang aan: 

 
 nabijheid van begeleiding; deskundige begeleiding creëert een veilig en warm 
klimaat dat steunt op drie peilers, nl. structuur, zinvolle dagbesteding en aangepaste 
communicatie. 

1. structuur; een kader met vaste ankerpunten biedt houvast en 
voorspelbaarheid, grenzen laten toe dat veiligheid en vertrouwen geen loze 
begrippen zijn. 

2. zinvolle dagbesteding; vanuit de overtuiging dat dit essentieel is voor het 
welbevinden, voorzien wij een gevarieerde dagbesteding met oog voor 
persoonlijke interesses en draagkracht.  

3. aangepaste communicatie; wij willen een taal hanteren die optimale 
communicatie en contact mogelijk maakt. Wij sluiten aan bij het individuele 
ontwikkelingsniveau van de budgethouder om de interactie te stimuleren.  

 duiden van gedrag; omdat wij ons bewust zijn van de beperkte 
mentalisatiemogelijkheden willen wij de intenties en de gevolgen van gedrag, zowel 
van onze budgethouderen als van anderen, expliciteren om onduidelijkheid en 
misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen. 
 dialoog met alle betrokkenen; in de eerste plaats streven wij naar samenwerking 
en overleg met de ouders, maar ook met andere betrokkenen wensen wij een 
dialoog aan te gaan. De Okkernoot is allerminst een eiland en, voor zover dit 
mogelijk is, helpen wij bruggen te bouwen naar de buitenwereld.  
 mogelijkheden tot groei; wij zijn ervan overtuigd dat ook personen met een 
autismespectrumstoornis kunnen evolueren en willen gericht de ontwikkeling op 



diverse domeinen (zelfredzaamheid, vrije tijd, werk, communicatie, cognitieve 
mogelijkheden) stimuleren. In dit kader werken wij samen met diverse therapeuten, 
arbeidscoach en eenieder die de leefwereld kan vergroten. 
 
De Okkernoot houdt rekening met nieuwe wetenschappelijke inzichten, 
veranderende zorgvragen en maatschappelijke tendensen. In dit kader hechten we 
veel belang aan het vormen, opleiden en trainen van personeel. Ook trachten we 
onze werking voortdurend te evalueren en waar nodig bij te stellen. 
 
Moeilijkheden om zich te uiten of het gevoel niet begrepen te worden zijn veel 
voorkomend bij onze budgethouderen en kunnen leiden tot allerlei 
gedragsproblemen. Door de structuur, de dagbesteding en de communicatie zo goed 
mogelijk aan te passen aan de persoonlijke noden willen we hier preventief een 
antwoord op formuleren. Wanneer zich gedragsproblemen of agressie voordoen, 
gaan we zorgvuldig na welke maatregelen genomen kunnen worden. 
 
In de eerste plaats wil De Okkernoot een thuis zijn voor personen met een 
autismespectrumstoornis. Wij zijn ervan overtuigd dat een volgehouden engagement 
en een samenwerking met alle betrokkenen dit mogelijk maken.  

 


