
Inclusie en de 
maatschappelijke 
opdracht van de 
transitiecoaches van 
Het Raster 

 

Voor dit project werken we 

onder andere samen met 

mensen uit de sector 

onderwijs, uit de geestelijke 

gezondheidszorg, met de 

federale overheid en de 

VDAB. Het kan gebeuren 

dat we samen met jou en je 

transitieteam merken dat er 

voor personen met autisme 

bepaalde aanpassingen 

nodig zijn. We gaan dan in 

overleg met de andere 

partij(en) en proberen 

obstakels voor mensen met 

autisme aan te pakken 

zodat deelname aan het 

maatschappelijk leven 

gemakkelijker wordt. Zo zijn 

we bijvoorbeeld in overleg 

gegaan met de wetsdokters 

van de FOD om de aanpak 

autismevriendelijker te 

maken. 

R NXT LVL staat voor het nieuwe transitie-

programma van Het Raster 



Over het project ® NXT LVL 
 

Het Raster organiseert vanaf 2019 een pilootproject om 

jongvolwassenen met autisme te coachen bij de stappen 

die ze in hun leven zetten. Er is hierbij aandacht voor de 

grote veranderingen in deze levensfase op het gebied van 

opleiding, werk en wonen. Het programma richt zich op 

de verscheidenheid aan vaardigheden die je hiervoor 

nodig hebt. We engageren ons met dit project voor een 

periode van drie jaar (tot 2022). We hopen uiteraard om 

daarna deze coaching zo lang als nodig voort te zetten en 

maximaal tot je 25e levensjaar.  

 

 
    

De naam van ons project is R NXT LVL, wat klinkt als ‘our 

next level’. Iedere jongvolwassene vult dit volgende 

niveau op zijn eigen manier in. Dat hangt helemaal van je 

toekomstplannen en je mogelijkheden af. Net als in de 

gamewereld zal er op weg naar jouw ‘volgende niveau’ 

een stevig beroep worden gedaan op je talenten, 

groeimogelijkheden en vaardigheden. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat dit je zal lukken. 

Wat? 

®NXT LVL staat voor transitiecoaching: een nieuwe vorm 

van coaching bij de stappen die je zet op weg naar een 

zelfstandiger leven. De coaching richt zich niet alleen op 

de ontwikkeling die nodig is voor opleiding, werken of op 

jezelf gaan wonen. Jouw draagkracht, persoonlijke groei 

en relaties krijgen ook de nodige aandacht.  

Voor wie? 

Je bent tussen de 18 en 21 jaar, woont in de provincie 

Antwerpen en staat op het punt om stappen te zetten in 

je leven:  

verder studeren,  

gaan werken en/of  

op jezelf gaan wonen. 

 

! Jongvolwassenen die reeds aangemeld zijn bij Het 

Raster en wachten op begeleiding, krijgen voorrang.  

 

 

Hoe? 

Een transitiecoach werkt samen met jou en de 

mensen die dicht bij je staan (ouder(s), vriend(in), 

broer/zus, studiebegeleider of andere persoon) een 

persoonlijk transitietraject uit. Deze coaching 

gebeurt bij jou thuis. Jij en de mensen dicht bij je, 

vormen samen een transitieteam, want stappen 

zetten in het leven doe je niet alleen.  

Doorheen het pilootproject  zullen coaching aan 

huis, groepsbijeenkomsten en opvolging van op 

afstand (digitaal of telefonisch) elkaar afwisselen. 

Naargelang de noden zullen er meer of minder 

individuele afspraken aan huis zijn. Het 

groepsaanbod bestaat uit een reeks van tevoren 

geplande afspraken.  

 

Is ® NXT LVL iets voor jou? 
Hoe lang? 

Voor dit project engageren we ons van 2019 tot 

2022. Als het project wordt voortgezet kan je zo 

lang als nodig, maar maximaal tot je 25e levensjaar, 

gebruik maken van de transitiecoaching. 

Wat kost de transitiecoaching? 

De coaching is gesubsidieerd door het VAPH en valt 

onder de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). 

Het aantal RTH-punten dat je per begeleidingsjaar 

nodig hebt zal variëren tussen de 3 en 8. Er geldt 

een wettelijke eigen bijdrage van 5,34 € voor een 

sessie aan huis. Een groepsbijeenkomst kost 10,68 € 

per keer. De betaling gebeurt in principe per 

domiciliëring. 

Hoe aanmelden? 
Je kan je telefonisch aanmelden: 
 
 
  
 
In de vestiging in Turnhout:  014 75 39 70 
In de vestiging in Antwerpen: 03 830 35 89 
 


