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“Waar autisme heel normaal is, en jij heel bijzonder!”
De organisatie heeft als doel het ontwikkelen en bekrachtigen van de zelfstandigheid en de vrijheid van het
individu. Dit houdt in dat iemand zo autonoom mogelijk eigen doelen kan behalen, keuzes kan maken en de
verantwoordelijkheid kan nemen voor de invulling van het eigen leven. Naast het doel heeft de organisatie
als missie het helpen van kinderen met ASS of een aanverwante ontwikkelingsstoornis in hun ontwikkeling
in de meest ruime zin van het woord. Authiek werkt vanuit de humanistische en de positieve psychologie
waar het uitgangspunt is om niet je probleem, maar jezelf te ontwikkelen. De focus van de dienstverlening
gaat niet uit van wat er mis met iemand zou zijn, maar juist van de talenten en waar de mogelijkheden tot
contact en ontwikkeling liggen.
Authiek accepteert de cliënten, ouders en werknemers volledig. Ze worden met respect en toewijding benaderd en er wordt niet over hen of hun tekortkomingen geoordeeld. Het doel wordt in woord en daad ondersteund en hierbij wordt eerlijk naar henzelf en andere gekeken. Door met veel energie, humor en enthousiasme te werken aan de hulpvraag, proberen de werknemers van Authiek het best mogelijke samen
met de cliënt te bereiken. Zo gaat Authiek uit van:
•

Dat ieder kind (en volwassene) uniek is en de kans verdient om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit geldt ook voor ieders aangeboren talent waar je zelfvertrouwen uit kunt halen.

•

Het onvoorwaardelijk accepteren van het individu en zijn gedragsuitingen en kijken naar de achterliggende grondslag, dan wel overtuiging waaruit het gedrag voortkomt.

•

Het ontwikkelen en bekrachtigen van de zelfstandigheid van het individu. Dit houdt in dat iemand
zo autonoom mogelijk zijn keuzes kan maken en de verantwoordelijkheid kan nemen voor de invulling van het eigen leven.

De organisatie heeft een eclectische benadering in de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Ze passen toe wat werkt in de praktijk vanuit de ontwikkelingsgerichte visie. Daarin zijn ze gericht op maatwerk,
zelfstandigheid, mogelijkheden, samenwerken, optimisme, veerkracht en zingeving, . Authiek levert zorg in:
•

Weekendopvang

•

Dagopvang

•

Naschoolse begeleiding

•

Ambulante begeleiding

•

Vervangend onderwijs

•

Ouderbegeleiding

•

Speciale weekend- en vakantieprogramma’s

Onze organisatie ligt in de prachtige bosrijke omgeving rondom Hollandsche Rading en Lage Vuursche. Hier
is een grote speelweide en een stuk terrein met speeltoestellen. Daarnaast bereid een chef-kok ons eten en
mogen de kinderen hier uiteraard bij meehelpen.
Alle vaste werknemers van Authiek hebben een diploma bedrijfshulpverlening (BHV). Tevens zijn wij
ISO9001 gecertificeerd, houden wij on aan wet- en regelgeving en zijn wij aangesloten bij de Arbodienst.
Intern zijn wij continu op zoek naar manier om onze zorg te verbeteren. Dit doen wij door middel van erkende meetinstrumenten en feedback van de mensen om ons heen. Externe controle vindt plaats door het
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

