
 

 

 

 

 

 

Hoe kan je concreet voor voorspelbaarheid, rust en 

veiligheid zorgen?   

Wat kan je preventief en reactief doen rond angst en 

stress?  

Wat kan een kind met autisme ondersteunen in het 

omgaan met veranderingen? 

Wat met te veel of te weinig verbeelding?  

Wat zijn de positieve effecten van diepe druk en met 

welke eenvoudige materialen realiseer je dit? 

Waarom vult midASS telkens opnieuw zijn 

broekzakken met stenen?   

Hoe komt het dat sASSkia het gevoel heeft dat ze 

zweeft als ze in haar bed ligt? 

Wil of kan zij geen boterhammen met kaas eten?  

 

Welke aanpassingen bij hoog- en laaggevoeligheid van 

de externe en interne zintuigen kan je doen naar een 

persoon en in de omgeving? Wat kan je preventief 

doen? 
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Welkom bij sASSkia & midASS - het inleefparcours rond zintuiglijke 
prikkelverwerking en autisme  

 

Een bezoek aan sASSkia & midASS 

sASSkia & midASS informeert, sensibiliseert en inspireert iedereen die werkt en leeft met  
en voor mensen met kwetsbaarheden in de zintuiglijke prikkelverwerking en/of autisme.  

Op het omvangrijk inleefparcours sASSkia & midASS beleef je met al je zintuigen hoe het is 

om in een overprikkelende wereld te leven. Heel wat mensen met en zonder autisme zijn 

hoog- of laaggevoelig op de externe en interne zintuigen. Deze kwetsbaarheden hebben een 

ingrijpende, vaak negatieve invloed op het dagelijks functioneren.  

 

Informatie, alsook ideeën en een uitgebreid aanbod aan materiaal om de zintuiglijke 

prikkelverwerking te ondersteunen, maken deel uit van het inleefparcours.  

 
 

             

 

Naast de sterktes en bijzondere kwaliteiten van mensen met ASS is er ruim aandacht voor 
de uitdagingen waarvoor zowel zij als hun zorgfiguren gesteld worden. Zonder volledigheid 
na te streven, belicht sASSkia & midASS de gedragskenmerken en kwetsbaarheden 

aangaande sociale communicatie en interactie en flexibiliteit in denken en handelen.   
 
Materialen alsook informatie betreffende ondersteuning van de persoon en aanpassingen in 
de omgeving worden in de kijker gezet steeds met de vraag ze af te stemmen op de persoon 
in kwestie.   
 
Op het inleefparcours kan je tevens een aantal individuele ervaringsopdrachten uitvoeren, 
dvd’s over autisme bekijken en bladeren in een van de vele boeken rond zintuiglijke 
prikkelverwerking en autisme. 

Een bezoek aan sASSkia & midASS duurt om en bij de twee uur. 

Actief participeren met al je zintuigen en gretig op zoek gaan naar informatie en inzichten 

maakt van je bezoek een inspirerende en beklijvende gebeurtenis.  
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sASSkia & midASS in beeld 

 

sASSkia & midASS is een interactief belevingscircuit dat je autonoom en op eigen tempo kan 

doorlopen. Een handleiding wijst je de weg.  

Door haar inhoudelijke sterkte en mooie vormgeving is sASSkia & midASS een verrassende 
en boeiende educatieve plek om te verkennen. Het concept is laagdrempelig gehouden 
zodat het voor een breed publiek toegankelijk is.  

De inhoud van het inleefparcours sASSkia & midASS wordt gebracht met kinderfiguren, de 
transfer naar jongeren en volwassenen is makkelijk te maken. 

sASSkia & midASS is opgebouwd uit opstellingen met concreet materiaal, foto’s, klank, licht 

en beeld. Bij deze opstellingen vind je uitspraken van de figuren sASSkia en midASS die door 

de figuur van tante Julia vanuit haar expertise over autisme en zintuiglijke prikkelverwerking 

gekaderd worden.  

 

Je kan daarnaast kiezen een aantal individuele ervaringsopdrachten uit te voeren, een dvd 

over autisme te bekijken of te bladeren in een van de vele boeken rond autisme en 

zintuiglijke prikkelverwerking. De dvd die getoond wordt, kan gekozen worden in functie 

van het publiek dat het inleefparcours bezoekt.  

                                                                                                                                          

Je kan het inleefparcours makkelijk met 25 à 30 personen tegelijkertijd bezoeken.  De 

gemiddelde tijd die je nodig hebt om het inleefparcours te doorlopen is ongeveer anderhalf 

uur.  
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Hoera, een jongen en een meisje! 

 

Dit concept is als een geboorte. Met talent en bezieling in de wereld gezet. Doordacht en 

gefundeerd, met grote omzichtigheid klaargemaakt. Om denken en doen in beweging zal 

zetten. In de wetenschap dat het zal verbinden en mee de kiem legt voor liefdevolle, 

gepaste omgang met mensen met bijzondere uitdagingen. Dat willen we graag zien 

gebeuren.  

 

 

Doelpubliek  in Vlaanderen en Nederland   

 

Hier volgt een niet-limitatieve opsomming:  
 

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs (zorg- en schoolteam, ouders,) 

Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (zorg- en schoolteam) 

Hogescholen (lerarenopleiding, orthopedagogie, sociaal-maatschappelijke opleidingen, ...) 

Centra voor Leerlingenbegeleiding   

(Federaties van) ouderverenigingen  

Zelfhulpgroepen 

Vrijwilligersorganisaties 

Vormingsorganisaties 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 

Psychiatrische ziekenhuizen 

Kinderdagverblijven 

Buitenschoolse kinderopvang  

Opvangcentra voor kinderen met autisme 

Jeugdhulpverlening 

Jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, schoolopbouwwerk, straathoekwerkers 

Multifunctionele Centra (MFC’s) 

Revalidatiecentra 

Opvoedingswinkels 

Thuisbegeleidingsdiensten 

Pleegzorg 

Diensten voor gezinszorg – familiehulp 

Opleidingscentra met een autismewerking 

Arbeidszorgcentra 

Dagcentra 

Centra voor kortverblijf 

Jeugdbewegingen 

Sportverenigingen 

Speelpleinwerking 
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Uitlenen van sASSkia & midASS - het inleefparcours rond zintuiglijke 

prikkelverwerking en autisme      

 
Autismeplus hanteert voor het uitlenen van sASSkia & midASS een vast tarief en een tarief op 
maat.   

Vast tarief:  350 euro voor een  dag en avond 

                     150 euro voor iedere daaropvolgende dag en avond  

Het tarief op maat geldt voor ouderorganisaties en zelfhulpgroepen en wordt in overleg met de 
uitlenende organisatie vastgelegd.  

De uitlener kan (een gedeelte van) het uitleenbedrag bekomen door een inkombedrag aan de 

bezoekers te vragen. Zie ‘Visite’.  

 

Het uitleenbedrag omvat het uitlenen van alle materialen, een 60-tal boeken alsook de 

modelformulieren en een praktische toelichting over het inleefparcours aan de uitlener.  

 

Het inleefparcours kan gedurende het hele jaar uitgeleend worden.  

 

 

Visite 

 
De uitlener kan het inleefparcours voor een breder publiek openstellen. 

Dit biedt een aantal voordelen: de uitlener geeft mensen buiten de organisatie de 

mogelijkheid hun kennis rond autisme en zintuiglijke prikkelverwerking te verbreden en 

maakt zich bekend als een organisatie die investeert in kwaliteitsvolle zorg en vorming.  

 

De uitlener kan eveneens (een gedeelte van) het uitleenbedrag bekomen door een 

inkombedrag aan de bezoekers te vragen. Als de uitlener hiervoor zou kiezen, houdt 

Autismeplus eraan dat de uitlener een democratische toegangsprijs van maximum 7 euro 

per bezoeker vraagt.  

 

Papierwerk  

 
Autismeplus bezorgt de uitlener kosteloos een modeluitnodiging voor een bezoek aan 

sASSkia & midASS alsook en een modelflyer die als blikvanger vooraf of als wegwijzer op het 

inleefparcours kan gebruikt worden.  
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Vorming op maat  

 

sASSkia & midASS is zo uitgebouwd dat de bezoeker het inleefparcours zelfstandig en op 

eigen tempo kan doorlopen.   

 

Extra omkadering en vorming rond de thema’s autisme en sensorische prikkelverwerking is 

een meerwaarde.  

Deze kennis kan vanuit interne expertise van de uitlenende organisatie of vanuit 

Autismeplus aangereikt worden. De aanwezigheid van een medewerker van Autismeplus op 

het inleefparcours, alsook bijkomende vorming betreffende thema’s van het inleefparcours 

behoren tot de mogelijkheden.    

Men kan vrijblijvend offertes aanvragen.   

 

  

         
 

 

Opstellen en wegbergen  

 
Het inleefparcours kan door de uitlener zelf of mits vergoeding door medewerkers van 

Autismeplus opgesteld en afgebroken worden.  

De uitlener ontvangt op voorhand een technische fiche met informatie over de 

infrastructuur die nodig is voor het opstellen van sASSkia & midASS  (grootte van de ruimte, 

aantal tafels, aantal stopcontacten, beamer, … ).  

Het draaiboek bevat specifieke informatie betreffende de opstellingen zodat de uitlener het 

inleefparcours op een efficiënte manier kan opstellen en wegbergen. Als de noodzakelijke 

infrastructuur volledig klaar staat, bedraagt de tijd voor het opstellen van het parcours met 

drie personen ruim twee uur. Het wegbergen vraagt minder tijd.   

 

Het uitleenpakket kan in een grote personenwagen/volumewagen vervoerd worden en 

bestaat uit:  

8 plastic boxen van 55 x 40 x 40 cm (L x B x H), 3 plastic boxen van 55 x 40 x 30 cm (L x B x H)  

1 koker met posters, 1 roll up banner in draagtas, 1 plastic hoes met verzwaard deken 
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Afhalen en terugbrengen van het pakket 

 

Afhalen en terugbrengen van het pakket valt buiten de uitleenperiode. Het pakket kan door 

de uitlener afgehaald en teruggebracht worden op het adres van Autismeplus of op een 

contactpunt in Maaseik, Gent of in de buurt van Leuven en Antwerpen.  

Het pakket kan ook tegen betaling gebracht en gehaald worden door Autismeplus of men 

kan hiervoor een koeriersbedrijf inschakelen.  

 

Over Autismeplus 

Autismeplus levert op vernieuwende en kwalitatieve wijze een bijdrage aan een hogere 
levenskwaliteit voor mensen met autisme en een kwetsbaarheden in de zintuiglijke 
prikkelverwerking.   

Autismeplus informeert en sensibiliseert. Daarnaast daagt Autismeplus zichzelf uit blijvend 
bij te dragen aan het verbinden van mensen en meningen. Autismeplus volgt mee de 
recente ontwikkelingen rond ASS en zintuiglijke prikkelverwerking. 

Autismeplus heeft een aanbod voor een breed publiek wat zich vertaalt in de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van haar diensten.  

Focus  

Autismeplus beschouwt autisme als een zijnswijze die met niets anders te vergelijken is. Een 
manier van bijzonder en anders zijn, die ons uitnodigt vanzelfsprekendheden in vraag te 
stellen en het beste in ons naar boven te halen.  
  

Autismeplus gelooft steevast dat er tussen personen met en zonder autisme veel te leren 
valt over de kleine en grote thema’s die het leven vorm en inhoud geven. 
 

In de onderstroom van onze vormingen vind je het geloof in de kracht van vernieuwing en 

duurzaamheid, onvoorwaardelijk graag zien en verbondenheid in verscheidenheid.  

 

Autismeplus is een organisatie die alle belang hecht aan ethisch ondernemen.   

 
                                                                            

     

  
sASSkia en midASS 
begrijpen nogal eens 
letterlijk wat mensen 
zeggen. Soms grappig 
voor ons, maar voor hen 
ook vaak verwarrend of 
zelfs beangstigend. 

  

    

               Paddenstoel                      WC-bril 
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Meer informatie  

 

Wil je meer informatie of heb je bepaalde vragen rond het uitleenpakket sASSkia & midASS?  

 

Ben je nieuwsgierig naar het vormingsaanbod rond sensorische prikkelverwerking of naar de 

vorming KWINT, een duurzame aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij kinderen in 

onderwijs, zorg en hulpverlening’?  

 

Stuur ons een e-mail, bel of kijk op www.autismeplus.be.  

 

Autismeplus is niet BTW-plichtig. 

  

Coördinaten  

 

Autismeplus 

Zaakvoerder en pedagogisch vormer: Reinhilde Vanderlinden  

 

Vredestraat 118    

 B-3500 Hasselt    

+32(0)476 88 67 39 

 

info@autismeplus.be                 

www.autismeplus.be 
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