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Profiel 

 
 

Het RAC heeft als missie om zorg te 

bieden aan mensen met autisme in 

alle leeftijden, in al hun levensfasen 

en op alle levensgebieden. Wij zien 

autisme niet als stoornis die 

behandeld moet worden, maar als 

een bijzonderheid. Wij bieden 

professionele behandeling en 

begeleiding op maat aan in de 

regio’s Zuidoost-Brabant, Hart van 

Brabant en Limburg en hebben hier 

veel verschillende expertises in huis. 

Contact  

Sluit bovenstaande profiel bij jou 

aan? Neem dan contact met ons op! 

 

 

Andréa van den Heuvel | Senne Lamers 
 

0492-792979 

hr@regionaalautismecentrum.nl 

Werkervaring 

 
 
Autismebegeleiding.nl     2003–heden 
Een hulpverleningsbureau gespecialiseerd in begeleiding, advies 
en praktische hulp aan mensen met autisme.  
 
Autismetotaal.nl               2006–heden 
Een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
toegelaten zorginstelling, gespecialiseerd in diagnostiek en 
behandeling van mensen met autisme.  
 
Autismewerk.nl                2009–heden 
Een bureau gespecialiseerd in arbeidstoeleiding en 
arbeidsbegeleiding van mensen met autisme.  
 
Autismewoon.nl                2013 –heden 
Biedt op maat gemaakte woonvoorzieningen voor mensen met 
autisme. 
 
Zorgdierentuin Zie-ZOO    2014 –heden 
Biedt zinvolle dagbesteding aan mensen met autisme. 

 

Opleidingen 

 
Het begeleiden van mensen met autisme in hun omgeving 
Meer inzicht krijgen in Autisme Spectrum Stoornis. 
 
Suïcide preventie 
Interactieve workshop waarin je leert wat je als professional 
nodig hebt in de omgang met suïcidale cliënten. 
 
Naar keuze 
Naast deze cursussen biedt TIPZ (www.tipz.nl) ook andere 
cursussen aan op het gebied van autisme en ben je vrij om zelf te 
kiezen hoe je jouw ontwikkeling verder wilt vormgeven. 
Een bureau gespecialiseerd in arbeidstoeleiding en 

arbeidsbegeleiding van mensen met autisme.  

Autismewoon.nl                2013 –heden 

Biedt op maat gemaakte woonvoorzieningen voor mensen met 

autisme. 

Zorgdierentuin Zie-ZOO    2014 –heden 

Biedt zinvolle dagbesteding aan mensen met autisme. 

 

Ons aanbod 

 
o Persoonlijk opleidingsbudget 
o Goed salaris conform cao GGZ 
o Intervisie met collega’s  
o 166 vakantie-uren bij een 

contract van 36 uur 

o 8% vakantiegeld 
o 8,33% eindejaarsuitkering 
o Een baan bij een informele, innovatieve 

organisatie die in ontwikkeling is en waar 
jij aan mee kunt bouwen! 

http://www.tipz.nl/

