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Waar en wanneer?

Er worden twee reeksen Pass-Poort per jaar 
georganiseerd, in de omgeving van Vilvoorde: 
- één in het voorjaar: ‘s avonds
- één in het najaar: overdag

De precieze data en locatie vind je terug op de 
website: www.resonansvzw.be en op de  
facebookpagina van Resonans vzw.

Na inschrijving ontvang je een bevestiging met 
meer info i.v.m. de locatie en hoe er te geraken.

Meer info en inschrijven:

 02 253 98 61

 pass-poort@resonansvzw.be 
 

Pass-Poort
Breng jezelf 

in kaart

@

AUTISME ¿¡
“Pass-Poort heeft mij meer inzicht  
gegeven.”   
(Bart, 54 jaar)

“Ik kende al heel wat over autisme, 
maar ik heb mezelf en zelfs mijn zoon 
toch beter leren kennen dankzij  
Pass-Poort.”
(Rik, 40 jaar)

“Op mijn werk heb ik mijn boekje van 
Pass-Poort gebruikt en ik heb het ge-
voel dat ze mij hierdoor beter 
begrijpen.” 
(Lotte, 27 jaar)

Autisme uit zich niet bij iedereen op dezelfde 
manier. Het bestaat in een heel breed spectrum. 
Het is daarom niet altijd gemakkelijk om uit te 
leggen aan jouw omgeving wat dit voor jou be-
tekent. Pass-Poort, een project van Resonans 
vzw wil je hierbij helpen. 

Enkele deelnemers over Pass-Poort:



Leer jezelf beter 
kennen
 
Tijdens de groepssessies van Pass-Poort leer 
je hoe autisme bij jou in elkaar zit. We zoeken 
samen naar jouw sterke kanten en de uitdagin-
gen waarvoor je staat. Op het einde ga je naar 
huis met een houvast voor jezelf en met een 
hulpmiddel om jouw autisme aan je omgeving 
uit te leggen.

Voor wie?

 
Voor iedere (jong)volwassene (18+) met autisme/
ASS, of een vermoeden hiervan. 

Wat doen we?

In 5 sessies gaan we samen op zoek naar wat 
je bij jezelf herkent. Dit willen we vorm geven in 
een soort boekje. Dit boekje noemen we jouw 
Pass-Poort. Je kan het gebruiken op de manier 
zoals jij die wenst:

-  om voor jezelf een overzicht en een houvast 
te hebben;

-  als hulpmiddel om jouw autisme aan je omge-
ving uit te leggen.

Hoe verlopen de sessies?

 
Pass-Poort wordt begeleid door twee begelei-
ders van Resonans vzw. 

Je mag één persoon meenemen uit je netwerk 
die je kan ondersteunen tijdens deze sessies. 

Pass-Poort wordt georganiseerd in een groep 
van maximaal 8 deelnemers. 

Eén sessie duurt maximaal 2u.

Programma

- Sessie 1: we leren elkaar kennen en we over-
lopen de planning en werkwijze van de vol-
gende sessies. We starten ook met een eerste 
thema. 

- Sessie 2-3-4: aan de hand van thema’s leer je 
jouw autisme stap voor stap kennen.

- Sessie 5: we vullen samen jouw Pass-Poort in 
en passen het eventueel nog aan. 

Enkele thema’s die aan bod komen: jouw  
specifieke manier van denken, waarnemen, 
sociaal contact, communicatie, netwerk …

Kostprijs 

Je kan Pass-Poort betalen met jouw PVB (cash 
of voucher) of met RTH punten.
 
Surf naar www.resonansvzw.be voor de juiste 
prijzen van Pass-Poort, evenals voor meer in-
formatie over PVB (persoonsvolgend budget) en 
RTH (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening).

Indien je een persoon uit je netwerk meeneemt, 
hoeft deze niet extra te betalen.




