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Inwonerreizen vanuit Autisme bekeken
Jongste kind in een gezin, 4 jaar,
is gediagnosticeerd (klassiek autisme)

Een overbelast gezin met twee zorgenkinderen 
wil passend onderwijs, zorg en ondersteuning dicht bij huis.

Problemen
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Huishouden Boodschappen Bij opa en oma
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Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Scenario’s per dag, week of jaar

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

 Overgangsmomenten tussen activiteiten en momenten

 Gezamenlijke diners, feestdagen en verjaardagen, 
  vooral de eigen verjaardag

  Ouder, kind met autisme voelt zich onvoldoende 
  begrepen door werkgever, familie, vriendjes, school en 
  de directe omgeving

   Samenwerking met zorgorganisaties: ouders worden 
   niet als deskundig gezien

   Leven volgens de ‘norm’
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Gewenste resultaten
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Voor 08:00 uur Rond 8.00 uur Rond 12.00 uur Rond 16.00 uur Rond 19.00 uur Rond 20.00 uur
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Bezoek huisarts 
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Hoe gaan we dat bereiken?

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.
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  Een eigen rustplek thuis, op school en op het werk

  Een eigen rustplek thuis, op school en op het werk

  Werkgever, familie, vriendjes, leraar en de directe 
  omgeving hebben kennis over en begrip voor mensen 
  met autisme.

  Op tijd signaleren van autisme en proactief hulp inzetten; 
  ouders zijn deskundig in de eigen situatie en worden gezien 
  als gesprekspartner

  Ruimte voor iedereen: onrealistische normen over ‘normaal gedrag’ 
  zijn losgelaten

Uitdagingen
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