


Hoe het begon... 
Een ouderpaar dat zijn zoontje met autisme verloor in een verkeersongeluk, 
had ervaren hoe moeilijk het was om gepaste begeleiding te vinden. Het paar 
besliste om samen met gedreven sympathisanten een organisatie op te richten 
om mensen in een gelijkaardige situatie te helpen.

Wat we doen…
De Okkernoot begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
en hun netwerk. Onze specialisatie ligt in de begeleiding van mensen met een 
autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking. We zijn er in alles 
voor elkaar: wonen, logeren, werken, activiteiten en vrije tijd. Ook onze kennis 
delen we graag met jou. 

Waar we voor gaan…
De Okkernoot wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar je graag 
gezien wordt en waar je kunt zijn wie je bent. Onze begeleiding is persoonlijk 
en op maat, want ieder heeft zijn eigen noden. 

We hebben aandacht voor het behoud en de groei van je vaardigheden en 
talenten. Dat jij zo zelfstandig mogelijk in het leven staat, daar gaan we voor. 

We gaan in dialoog met jou, De Okkernoot is geen eiland. Samenwerken en 
communiceren werkt versterkend.

We verbinden mensen met elkaar, je bent een deel van de samenleving. Jouw 
eigenheid kan anderen inspireren.

De Okkernoot denkt duurzaam en divers. We werken aan een positieve impact 
op onze omgeving met respect voor mens en milieu.

We staan verwonderd in de wereld en weten dat bijleren geen einde kent. 

Ons verhaal is nog lang niet af...
De Okkernoot is een groeiende organisatie, die alles op alles zet om zoveel 
mogelijk mensen op maat te helpen.

De Okkernoot in een notendop

De Okkernoot, warm nest voor elkaar.



Hoe het begon... 
Een ouderpaar dat zijn zoontje met autisme verloor in een 
verkeersongeluk, had ervaren hoe moeilijk het was om gepaste 
begeleiding te vinden. Het paar besliste om samen met gedreven 
sympathisanten een organisatie op te richten om mensen in een 
gelijkaardige situatie te helpen.

Wat we doen…
De Okkernoot begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een 
beperking en hun netwerk. Onze specialisatie ligt in de begeleiding van 
mensen met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke 
beperking. We zijn er in alles voor elkaar: wonen, logeren, werken, 
activiteiten en vrije tijd. Ook onze kennis delen we graag met jou. 

Waar we voor gaan…
De Okkernoot wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar je 
graag gezien wordt en waar je kunt zijn wie je bent. Onze begeleiding 
is persoonlijk en op maat, want ieder heeft zijn eigen noden. 

We hebben aandacht voor het behoud en de groei van je 
vaardigheden en talenten. Dat jij zo zelfstandig mogelijk in het leven 
staat, daar gaan we voor. 

We gaan in dialoog met jou, De Okkernoot is geen eiland. 
Samenwerken en communiceren werkt versterkend.

We verbinden mensen met elkaar, je bent een deel van de 
samenleving. Jouw eigenheid kan anderen inspireren.

De Okkernoot denkt duurzaam en divers. We werken aan een 
positieve impact op onze omgeving met respect voor mens en milieu.

We staan verwonderd in de wereld en weten dat bijleren geen einde 
kent. 

Ons verhaal is nog lang niet af...
De Okkernoot is een groeiende organisatie, die alles op alles zet om 
zoveel mogelijk mensen op maat te helpen.

De Okkernoot, warm nest voor elkaar.

De Okkernoot in een notendop


