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Inwonerreizen vanuit Autisme bekeken

Problemen
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Boodschappen
doen

Familie
bezoek
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Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Scenario’s per dag, week of jaar

Geen duidelijke structuur per dag of week

Te weinig kennis bij sportclub over autisme

Niet voldoen aan de norm bij vrienden en klasgenoten

Passend onderwijs voor kinderen met autisme

Kritiek niet goed kunnen verwerken

Te weinig coaching, begeleiding vanuit huis of school

Grote afhankelijkheid van ouders
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Gewenste resultaten
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0.00 – 4.00 uur 4.00 – 8.00 uur 8.00 – 12.00 uur 12.00 – 16.00 uur 16.00 – 20.00 uur 20.00 – 22.00 uur

Blowen en gamen Boodschappen
doen

Gamen 

 FeestdagenSociale
eisen

Verjaardag Vader
jarig

Zomervakantie Verliefdheid
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Jongere, 16 jaar, autisme (PDD NOS)

Gaat af en toe naar school, wil een bijbaantje en meer sporten.

Slapen Slapen Opstaan en ontbijt

Halve dag
school

Blowen en gamen Tv kijken Voetballen Medicijnen
ophalen

Gamen 

Gesprek
psychiater

Alleen thuis
met broer
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Buiten zijn

Halve dag
school

Meer informatie?  www.krimpenaandenijssel.nl/autisme 
Maria Huisman – mariahuisman@krimpenaandenijssel.nl
Marlies de Kok – m.de.kok@jso.nl

Door met u en (ervarings)deskundige(n), in gesprek te gaan en samen acties formuleren en uitproberen. 
Samen maken we Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker voor u en anderen.

Duidelijke structuur, zoveel mogelijk zelf aan te brengen met ondersteuning 
van een begeleider

Sportleraren en -begeleiders hebben kennis over en begrip voor autisme 
 en zijn in staat in de training goed aan te sluiten bij de situatie van 
 kinderen/jeugdigen met autisme

Er is erkenning en aandacht vanuit de omgeving

Er is passend onderwijs en passende werkzaamheden in Krimpen aan den IJssel; 
kinderen/jongeren kunnen waar mogelijk deelnemen aan regulier onderwijs

Mentaal sterker, altijd terug kunnen vallen op een begeleider   

Een begeleider is beschikbaar wanneer nodig

Ontmoetingen tussen jongeren met autisme is georganiseerd
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Uitdagingen

Hoe gaan we dat bereiken?


