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Inleiding 

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat iedereen meedoet in de samenleving. Vanuit die gedachte is 

ook de uitdaging aangegaan om de landelijke maatschappelijke Business Case (mBC) ‘Levensbrede 

aanpak bij autisme’ te vertalen naar de lokale praktijk. In Krimpen aan den IJssel speelt het vraagstuk 

van autisme; er is sprake van een grote groep cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De 

gemeente heeft samen met partners de mogelijkheden onderzocht om deze groep levensbestendig te 

ondersteunen. De kern van de lokale vertaling is de samenwerking van alle relevante partijen en de 

persoon met autisme zelf aan een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee. De gemeente is regisseur 

en faciliteert, waarbij zij de inwoner en zijn netwerk in zijn eigen kracht wil zetten. 

 

De landelijke mBC laat zien hoe een levensbrede of integrale aanpak bijdraagt aan participatie en 

levensgeluk van mensen met autisme, tegen lagere kosten dan de huidige voorzieningen. Investeringen 

bij de ene partij zouden volgens de berekening winst kunnen opleveren bij een andere partij. Het 

gezamenlijk resultaat is kostenbesparend. Een integrale aanpak geeft het beste resultaat om mensen 

met autisme volwaardig te laten participeren in de maatschappij (inclusieve samenleving). Onder 

integraal vallen de volgende onderwerpen binnen de landelijke mBC: diagnose, levensloopbegeleiding, 

onderwijs, sport, werk, zorg.  

 

Het Krimpense project is uitgevoerd binnen het programma Kwaliteit van de Samenleving, uitgevoerd 

door JSO met aanvullende middelen van de provincie Zuid-Holland. Binnen het programma spreken we 

van een project in plaats van een proeftuin. Aangezien het woord ‘proeftuin’ letterlijk wordt opgevat door 

de doelgroep, mensen met autisme, is ervoor gekozen om ‘project’ te gebruiken.  

 

De centrale vraag van het project ‘De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken’ is: ‘Innovatie van 

ondersteuning van mensen met autisme, aansluitend op hun vraag en behoefte: wat betekent dat en wat 

levert het op?’ De aftrap van het project De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken bestond uit de 

dialoog met mensen met autisme in het Autisme Netwerkcafé. Dit is uitgegroeid tot een netwerk van 80 

personen die mee willen denken en werken aan Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker maken.  

 

In diverse sessies en samenstellingen is de behoefte, de bijbehorende uitdagingen en het gewenste 

resultaat in kaart gebracht aan de hand van Inwonerreizen. Wat gaat goed en waar loopt men tegenaan 

in Krimpen aan den IJssel om mee te kunnen doen? De onderwerpen die gekozen zijn als het meest 

belangrijk om Krimpen aan den IJssel autismevriendelijk te maken zijn onderwijs, leerlingenvervoer, 

sport, wonen, werk en ontmoeting. 

Bij het vaststellen van de onderwerpen is er niet voor gekozen om de deeloplossingen van de 

maatschappelijke businesscase een op een over te nemen. Er is gekozen voor thema’s die aansluiten bij 

de mBC en die nu passend zijn bij de situatie van mensen met autisme en hun directe netwerk in 

Krimpen aan den IJssel. Deze onderwerpen hebben prioriteit gekregen. 
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1. Aanleiding, vraagstelling en aanpak 

Het project wil een domein overstijgende integrale levensbrede aanpak realiseren voor mensen met ASS 

in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Een aanpak die optimaal aansluit bij de vragen, behoefte en de 

situatie van een persoon met ASS. 

 

De mensen met ASS en hun directe netwerk staan voor de gemeente Krimpen aan den IJssel centraal in 

dit project. Voor het project kunnen dan ook de volgende concrete doelen worden omschreven: 

 

Voor mensen met ASS in de gemeente Krimpen aan den IJssel: 

 is zorg, begeleiding en ondersteuning beter op de persoon toegesneden; 

 is zorg, begeleiding en ondersteuning geïntegreerd, levensbreed, continu en ingericht; 

 is zorg, begeleiding en ondersteuning kwalitatief verbeterd; 

 is er een grotere tevredenheid over de geboden zorg, ondersteuning en begeleiding; 

 is het mogelijk om meer de regie te voeren over hun eigen leven en de ondersteuning die hierbij 

nodig is. 

 

Voor het directe netwerk van mensen met ASS in de gemeente Krimpen aan den IJssel: 

 sluit de zorg beter aan bij de bestaande thuissituatie; 

 is het mogelijk om beter te blijven participeren (werk, vrije tijd en sociaal); 

 is het mogelijk meer de regie te voeren over het leven van hun kind, partner en hun eigen leven en 

de ondersteuning die hierbij nodig is. 

 

Aanvullende doelstellingen 

Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel kunnen nog de volgende aanvullende doelstellingen worden 

geformuleerd: 

 Zorg, begeleiding en ondersteuning met een perspectief op de lange termijn wordt ingekocht bij 

verschillende partijen. 

 Zorg, begeleiding en ondersteuning is (waar nodig) beter georganiseerd. 

 Er is een kostenbesparing gerealiseerd. 

 Er is een innovatieve aanpak uitgeprobeerd, die een voorbeeld kan zijn voor andere doelgroepen en 

gemeenten zoals Krimpen aan den IJssel. 

 

Dialoog, behoefteonderzoek en het effect op de vooraf geformuleerde doelstellingen  

De aanpak van het landelijk programma ‘Vanuit autisme bekeken’ is met ervaringsdeskundigen in 

gesprek en aan de slag om doelstellingen te behalen. Aan de hand van Inwonerreizen van mensen met 

autisme zijn de behoeften, uitdagingen en gewenste resultaten met mensen met autisme in kaart 

gebracht. De aanpak om in echte vraagstukken de levensbrede aanpak uit te proberen en verbeteringen 

te organiseren is niet mogelijk gezien de kleine schaal van Krimpen aan den IJssel en de privacy van 

mogelijke deelnemers met autisme. Gekozen is voor fictieve vraagstukken, aan de hand waarvan 

uitdagingen en concrete acties om Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker te maken geformuleerd 

zijn. In samenwerking met mensen met autisme (ambassadeurs) zijn stappen gezet om Krimpen aan den 

IJssel autismevriendelijker te maken. De aanvliegroute voor verbeteringen is hiermee wat abstracter en 

afstandelijker geworden.  

 

Conform het landelijke programma is gestart met het gesprek met de mensen met autisme zelf. Wat zijn 

hun behoeften, uitdagingen en gewenste resultaten? 
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Belangrijke aandachtspunten en ervaringen uit het project zijn: 

 Een integrale aanpak vanuit de gemeente: Wat is er nodig om het autismevraagstuk integraal vanuit 

de gemeente op te pakken? Niet iedereen ziet zichzelf als mede-eigenaar van het autismevraagstuk 

en het vraagstuk van participatie liever voor alle kwetsbare groepen. 

 Communicatie en informatie over autisme: Dit thema speelt een belangrijke rol in verbinding en 

dialoog met ervaringsdeskundigen en betrokkenen en organisaties. Communicatie moet structureel 

vorm krijgen om het vraagstuk Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker en de voortgang de 

komende tijd/jaren goed onder de aandacht te houden. 

 Lopende programmering: Het is soms lastig om het autismevraagstuk binnen lopende 

programmering, prioritering van organisaties en domeinen een plek te geven. Een voorbeeld is sport: 

bijeenkomsten voor sportverenigingen zijn al geprogrammeerd voor 2017. Krimpen 

autismevriendelijker maken vergt dan ook een lange termijn-investering en programmering.  

 

2. Resultaten - output en outcome 

Projecten binnen het programma Kwaliteit van de Samenleving richten zich op innovaties op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau.  

 

Strategisch - Lokale vertaling van de maatschappelijke Business Case ‘Vanuit autisme 

bekeken’: wat levert het op? 

De landelijke mBC is ontwikkeld op basis van een fictieve case. JSO heeft de mBC doorvertaald naar een 

mBC gebaseerd op een vergelijkbare gemeente als Krimpen aan den IJssel.  

De belangrijkste bevinding is dat autisme niet eenduidig geregistreerd wordt en mag worden. Er zijn 

geen betrouwbare gegevens beschikbaar over autisme op lokaal niveau. Interviews in de gemeente 

Krimpen aan den IJssel hebben dit duidelijk gemaakt. Dit maakt een financiële mBC niet mogelijk; de 

feitelijke kostenbesparing van het project is daardoor niet inzichtelijk. Wel is het mogelijk om de 

landelijke mBC om te rekenen naar een gemeente van dezelfde omvang als Krimpen aan den IJssel. Een 

Infographic is opgesteld met een vergelijking tussen een landelijke mBC vanuit autisme bekeken en een 

vertaling naar een gemeente met 29.000 inwoners. De vertaling toont dat 181 mensen met autisme  

kunnen participeren dankzij een integrale aanpak: 25 mensen met autisme gaan meer participeren, 156 

mensen met autisme zijn behoed voor uitval. Voor meer informatie zie de Infographic: 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/JSO-Infographic-

levensbredeAanpak09.pdf 

 

Waarde mBC ‘Vanuit autisme bekeken’ 

Op basis van de verkenning ‘De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken’ concluderen we dat de 

landelijke mBC een toetsend kader biedt voor een lokale innovatieagenda. Het gesprek met de mensen 

met autisme zelf, lokaal, is leidend en bepalend voor de activiteiten en prioritering hiervan. De 

onderwerpen zorg en vroeg diagnose zijn niet geagendeerd.    

 

Tactisch - Starten met het gesprek met de personen zelf  

Het gesprek met de mensen met autisme zelf en hun netwerk heeft versnelling van innovatie en focus 

opgeleverd. Binnen vijf maanden is een niet te stoppen vliegwiel ‘Krimpen aan de IJssel 

autismevriendelijker’ organisch ontstaan en opgepakt door het informele én formele circuit. De kracht 

van de aanpak is dat mensen met autisme zelf de beste oplossingen aandragen voor hun persoonlijke 

leven en het professionele en beleidsmatige systeem.  

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/JSO-Infographic-levensbredeAanpak09.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/JSO-Infographic-levensbredeAanpak09.pdf
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In het project is gekozen om vanaf de start breed de dialoog aan te gaan met mensen met autisme zelf, 

hun directe netwerk (familie, vrienden), professionals, beleidsmakers, bestuur en overige 

geïnteresseerden.  

 

Waarde van de brede dialoog 

Door te kiezen voor de brede dialoog vanaf de start is er een open, oprecht gesprek ontstaan over waar 

mensen met autisme tegenaan lopen en hoe Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker kan worden. 

Het verhaal van de ervaringsdeskundigen stond centraal. De aanpak van het programma Kwaliteit van de 

Samenleving sluit aan bij de ambities van de gemeente Krimpen aan den IJssel om de samenleving 

centraal te stellen; versterken van de Kracht van Krimpen (zie onderstaande tabel).  

 

                     

     Bron: Beleidsplan Sociaal Domein, Kracht van Krimpen 2015-2019. 

 

 

Operationeel – Inwonerreizen in kaart & ambassadeursnetwerk 

Aan de hand van de methodiek ‘customer journey’ zijn inwonerreizen gemaakt met mensen met autisme 

en hun directe netwerk (familie, professionals) en overige geïnteresseerden. Waar lopen zij dagelijks, 

wekelijks, jaarlijks tegenaan? Wat belemmert hen om mee te doen in Krimpen aan den IJssel sociaal en 

economisch? De uitdagingen in Krimpen aan den IJssel liggen op onderwijs, leerlingenvervoer, 

ontmoeting, sport, werk, wonen, communicatie en informatie over autisme aan.  

Aan de hand van drie cases zijn in twee sessies de inwonerreizen in kaart gebracht, uitdagingen benoemd 

en gewenste resultaten geformuleerd. De drie cases zijn visueel uitgewerkt: 

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Alexandra-

December2016.pdf  

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Freek-

December2016.pdf 

  

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Gezin-

December2016.pdf 

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Alexandra-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Alexandra-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Freek-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Freek-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Gezin-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Gezin-December2016.pdf
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De gewenste resultaten zijn vertaald in activiteiten om Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker te 

maken. De kern van de aanpak is aansluiten bij dat wat er is en een vliegwiel aanzwengelen waar nodig 

voor een levensbrede aanpak.   

 

Prioriteit binnen het project is het opzetten van een ambassadeursnetwerk. Mensen met autisme zijn zelf 

de belangrijkste partij, drager en spreekbuis van de doelgroep zelf. Innovatie ligt voor het oprapen; de 

praktische handreikingen die door de doelgroep zelf zijn aangereikt en toegepast is innovatief op zichzelf. 

Aan eendagsvliegen heeft niemand wat. Het ambassadeursnetwerk draagt zorg voor bewustwording 

enerzijds en draagt bij aan duurzame inbedding van autismevriendelijkheid in beleid en praktijk 

anderzijds. Het ambassadeursnetwerk is de kracht van een autismevriendelijker Krimpen aan den IJssel. 

 

 

3. Aanbevelingen en borging 

De kern van het project ‘De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken’ en het programma Kwaliteit 

van de Samenleving is het gesprek met de inwoner, met de persoon met autisme (ervaringsdeskundige) 

zelf. De dialoog tussen de ervaringsdeskundige, bestuurder, professionals stond centraal tijdens de 

project. Dit is een eerste grote stap; de verhalen van de ervaringsdeskundige over waar zij tegenaan 

lopen in de Krimpense praktijk om mee te kunnen doen aan de samenleving zijn opgehaald en besproken 

in breed verband.  

 

Aanbevelingen 

Samenvattend is de kern en kracht van het project starten op de millimeter. Met het gesprek, met het 

gezamenlijk formuleren en uitvoeren van de belangrijkste activiteiten. Dat is de kracht van het vliegwiel 

‘Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker’. Iedere persoon met autisme is anders en heeft aanbod en 

zorg op maat nodig. Dat maakt het zo complex.  

Het proces maakt het succes; het vraagt immers ruimte, organisch organiseren en experimenteren. 

Nadrukkelijk is ervoor gekozen om kleine stappen te nemen, met de ervaringsdeskundigen, zonder het 

doel uit het oog te verliezen. Het proces heeft de volgende inzichten opgeleverd:   

 De dialoog over Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker is duurzaam gestart, juist vanwege/op 

basis van het verhaal van mensen met autisme. 

 Starten vanuit individuele casuïstiek is echt, oprecht, krachtig. Het gaat ergens over, is concreet. De 

keerzijde is dat verzanding in details op de loer ligt. Hoe hou je het brede perspectief voor ogen en 

werk je daar aan? 

 Het creëren van een levensbrede aanpak voor kwetsbare mensen, inwoners in hun kracht zetten en 

professionals hier in mee laten transformeren is een complex proces. Ieder onderwerp kende 

namelijk zijn eigen specifieke aanvliegroute; onderwijs top-down, werk en wonen bottom-up, sport 

startte bij de sportinstructeurs en leerlingenvervoer bij de cliëntenraad. 

 The system says… Hoe meer kracht het verhaal, de inwoner van Krimpen aan den IJssel krijgt hoe 

meer het systeem kraakt. Treffend was de confrontatie tijdens een openbare bijeenkomst tussen het 

verhaal van een moeder en het loket (keukentafelgesprek) in aanwezigheid van de bestuurder. 

Theorie (systeem) en praktijk (verhaal) in balans brengen, dat is DE uitdaging voor de komende 

jaren..     

 Gemeente, pak een levensbrede aanpak integraal op vanaf de start van het project en beleg het goed 

binnen de gemeentelijke organisatie (projectleider, communicatie, verbinding met het informele 

netwerk).  
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De innovatieve aanpak is een goed voorbeeld voor andere doelgroepen en vergelijkbare gemeenten als 

Krimpen aan den IJssel. De aanpak is generiek; start met de brede dialoog. Een inclusieve samenleving 

ontwikkelen doe je samen. De variatie op de aanpak is dat iedere doelgroep zijn eigen specifieke aanpak 

en maatwerk vereist. De type problematiek, de aanpak om formele en informele netwerken te activeren 

voor he toplossen van vraagstukken bijvoorbeeld verschilt per doelgroep.            

 

Borging 

Het project is een verkenning, aanzet en vliegwiel geweest voor transformatie en vernieuwing van 

ondersteuning aan mensen met autisme in Krimpen aan den IJssel. Krimpen is autismevriendelijker 

geworden, op het ene onderwerp concreter dan het andere. Soms kwamen we erachter dat er al 

jarenlang gewerkt wordt aan autismevriendelijkheid, zelfs ook voor andere kwetsbare groepen.  

Zeker is dat het vliegwiel van transformatie naar een autismevriendelijker Krimpen aan den IJssel vanuit 

inwonerperspectief draait en draaiende gehouden moet worden.   

 

Belangrijke stappen zijn gezet. De kern van de borging van het project in 2017 is de dialoog organiseren 

tussen praktijk en beleid, het systeem. Waar de inwoner krachtiger wordt, en het systeem tegenkomt als 

een belemmering bij het kunnen functioneren in de (Krimpense) samenleving, daar ontstaat de 

transformatie naar een levensbrede, domein overstijgende aanpak.   

 

Om de resultaten en het vervolg te implementeren en structureel te borgen in zowel beleid als praktijk is 

inzet nodig. Het voorstel is om de taken te beleggen bij de rollen procesregisseur (strategisch), verbinder 

informeel en formeel (tactisch) en onafhankelijke kwartiermaker (operationeel). In nauwe afstemming en 

samenwerking met de autisme-ambassadeurs en de beleidsmedewerker sociaal domein dragen zij zorg 

voor de dialoog en het initiëren, uitvoeren en duurzaam implementeren van activiteiten voor meer 

autismevriendelijkheid in Krimpen aan den IJssel.      
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BIJLAGE I ACTIVITEITEN EN RESULTAAT - project ‘De Kracht van Krimpen, vanuit autisme 

bekeken’  

 

Toelichting 

Een belangrijk uitgangspunt bij het inzetten van acties in het kader van ‘De Kracht van Krimpen, vanuit 

autisme bekeken’ is dat de hulpvraag en de situatie van de persoon met autisme in Krimpen aan den 

IJssel centraal staat. Er wordt gepraat met en niet over de mensen met autisme in Krimpen aan den 

IJssel. 

Ook de maatschappelijke businesscase, uitgevoerd in het project van de landelijke werkgroep ‘Vanuit 

autisme bekeken’, is een belangrijke onderlegger voor de ondernomen acties. Deze landelijke 

maatschappelijke businesscase belooft participatie, meer levensgeluk voor mensen met autisme en forse 

besparingen.  

 

Bij het formuleren van acties is er niet voor gekozen om de deeloplossingen van de maatschappelijke 

businesscase één op één over te nemen. Er is gekozen voor acties die specifiek aansluiten bij de wensen 

en behoeften van de inwoners en professionals uit de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Het initiëren van een levensbrede aanpak in Krimpen aan den IJssel heeft tot voorbereidende acties 

geleid in de voorbereidende fases van het project. De concrete acties in de uitvoerende fase zijn gericht 

op werk, onderwijs, vervoer, wonen, ontmoeting, sport en communicatie en informatie over autisme. Dit 

zijn de onderwerpen die inwoners en bewoners zelf hebben aangedragen en die nu passend zijn bij de 

situatie van mensen met autisme en hun directe netwerk in Krimpen aan den IJssel. Deze acties hebben 

prioriteit gekregen. 

 

Activiteiten en resultaten 

0. Voorbereidende fase:  

 Vertaling plan van aanpak ‘De Kracht van Krimpen, vanuit Autisme bekeken’ in een kort, krachtig, 
visueel document; 

 Organisatie van een startbijeenkomst in mei in het Autisme Netwerk Café. Professionals zijn breed 

uitgenodigd. 

Resultaat: 

 Mensen met autisme en hun netwerk en betrokken professionals zijn geïnformeerd over en gemotiveerd 
voor het project; 

 Een eerste overzicht is gemaakt van personen die mogelijk willen samenwerken in het project; 
 Professionals en mensen met autisme hebben elkaar ontmoet en ervaringen uitgewisseld; 
 Poster met plan van aanpak is ontworpen. 
 

1. Onderzoeksfase: 

 Literatuuronderzoek; 
 Gesprekken met landelijk programma Vanuit autisme bekeken (Vab); 
 Gesprekken met Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid; 
 Gesprek met NVA; 
 Gesprek met Jobcoaches; 
 Gesprekken met professionals (Krimpenwijzer, Synerkri en onderwijs) uit Krimpen aan den IJssel; 
 Gesprekken met mensen en met autisme en direct betrokkenen uit Krimpen aan den IJssel; 
 Onderzoek naar bestaande ervaringen met levensloopbegeleiding (Boba); 
 Vertaling van de landelijke businesscase naar een gemeente met de omvang van een gemeente zoals 

Krimpen aan den IJssel; 
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 Vertaling landelijke mBC in een kort visueel krachtig document. 
 

Resultaat: 

 Er is een analyse opgeleverd van de opgehaalde informatie met relevante gegevens voor het ontwerp 
en de inrichting van het project; 

 Informatie voor het ontwerp van fictieve persona’s om de inwonerreizen met inwoners, mensen met 
autisme en professionals in Krimpen aan den IJssel te maken. 

 

2. Analysefase: ontwerpen en ontwikkelen van een levensbrede aanpak bij ASS                       

 De organisatie en het ontwerp van een creatieve bijeenkomst in september.  
Op deze bijeenkomst zijn inwonerreizen met mensen met autisme en professionals uit Krimpen aan 

den IJssel gemaakt. Drie fictieve personen in verschillende levensfasen met ASS in de gemeente 

Krimpen aan den IJssel stonden een dag, een week en een jaar centraal in de inwonerreizen.  

 In beeld brengen op deze bijeenkomst van belemmeringen en blokkades voor mensen met autisme door 
mensen met autisme en hun netwerk, professionals en medewerkers van de gemeente Krimpen; 

 Betrekken van creatieve denkers, landelijke en regionale deskundigen bij de bijeenkomst; 
 Analyseren en visualiseren van de resultaten van de bijeenkomst; 
 De organisatie van een tweede bijeenkomst in september; 
 In deze bijeenkomst onderzoeken welke kansen en oplossingen mogelijk zijn voor de belemmeringen en 

blokkades voor mensen met autisme en hun directe netwerk (opgehaald bij de inwonerreizen) met 
mensen met autisme en hun directe netwerk en professionals; 

 Motiveren en enthousiasmeren van beleidsmedewerkers, betrokken bij de domeinen zorg, onderwijs, 
sport, werk en vervoer om actief aan te sluiten bij het project; 

 Analyseren en visualiseren van de uitkomsten van de tweede bijeenkomst; 
 Aanvullen en verifiëren van de uitkomsten van de bijeenkomsten door interviews met mensen met ASS 

en hun netwerk en door overleg met regionale en landelijke deskundigen;. 
 Ontwerpen van actieplannen voor onderwijs, vervoer, werk, wonen, vervoer, ontmoeting, communicatie 

en informatie (kennis delen).  
 

Resultaat 

 Een uitgebreid overzicht van samenwerkingspartners in Krimpen aan den IJssel en daarbuiten die voor 
het slagen van de proeftuin van betekenis zijn; 

 Een overzicht van mensen met autisme en/of hun directe netwerk die bereid zijn zich als ambassadeur 
voor het project in te zetten; 

 De oogst van de bijeenkomsten met belemmeringen, blokkades, oplossingen en uitdagingen is 
gebundeld in een visueel document; 

 Bij de deelnemers van bijeenkomsten is het besef gegroeid dat de kracht van mensen met autisme zelf 
en hun directe netwerk een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen met autisme kan spelen; 

 Draagvlak voor een levensbrede aanpak is vergroot en er is genoeg steun voor de voortgang van de 
proeftuin. 
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3. Uitvoerende fase: actieplannen levensbrede aanpak voor de verschillende domeinen 

Onder leiding van 3 kwartiermakers zijn in directe samenwerking met mensen met autisme de 

actieplannen uitgevoerd.  

 

Activiteit Resultaat 

Autismevriendelijker onderwijs: 

 Scholen informeren over autisme 
vriendelijk onderwijs. 

 Ondersteunen en versterken van 
goede voorbeelden van 
autismevriendelijk onderwijs in 
Krimpen Onderwijs. 

 Initiëren van gesprekken met 
ervaringsdeskundigen en scholen. 
Onderzoek naar verbeterpunten 
en inventariseren welke 
beschikbare middelen passen. 

 Initiëren van netwerkbijeenkomst 
met de voorschoolse 
voorzieningen, PO en VO, CJG/ 
KrimpenWijzer (november). 

 Samen met het landelijk 
programma een impuls geven aan 
de 
levensbrede/autismevriendelijke 
aanpak in de regio, o.a. 
geïnspireerd door 
onderwijsrapport Vanuit Autisme 
bekeken. 

 De dialoog met scholen en samenwerkingsverbanden in 
Krimpen aan den IJssel is gaande over de kansen voor 
het vriendelijker maken van scholen voor kinderen met 
autisme en andere kwetsbare kinderen. 

 Versterken van kennis over autisme middels een 
conferentie in het voorjaar van 2017 (netwerkoverleg 
jeugd). 

 De vraagstukken en mogelijkheden van een aantal 
scholen om autismevriendelijker te worden zijn verkend. 
(KWC, Het Mozaïek, Calvijnschool). 

Autismevriendelijker werk: 

 Ontwikkelen en geven van 
lezingen/presentaties voor 
bedrijven door een 
ervaringsdeskundige.  

 Kennis en ervaring delen met een 
ervaringsdeskundige bij ‘Krimpen 
onderneemt’. 

 Onderzoeken of in samenwerking 
met een ervaringsdeskundige een 
artikel te plaatsen is bij ’ IJssel 
Business’ om de positieve 
ervaringen van autisme met 
werkgevers te delen. 

 Gesprekken voeren met een 
ervaringsdeskundige met 
medewerkers van de Zalmrokerij 
en Roteck uitzendbureau en 

 Er is een ambassadeur met autisme in de gemeente die 
zich inzet om de talenten van mensen met autisme 
onder de aandacht te brengen van werkgevers. 

 Er is aandacht voor autisme bij werkgevers in Krimpen 
aan den IJssel. 
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onderzoeken wat 
werkmogelijkheden zijn voor 
mensen met autisme in Krimpen 
aan den Ijssel. 

 Gesprekken voeren met een 
ervaringsdeskundige met Synerkri 
over sportzalenbeheer door 
mensen met autisme. 

 Vertellen en delen van verhalen, 
ervaringen en contacten met 
beleidsmedewerkers, jobcoaches 
en andere relevante betrokkenen. 
De ervaringsdeskundigen 
vertellen en delen wat werkt en 
niet werkt Krimpen aan den IJssel. 

Autismevriendelijker 

sportverenigingen: 

 Gesprekken voeren met Synerkri 
over hun rol bij autismevriendelijk 
sporten in Krimpen aan den 
IJssel. 

 Initiëren van acties om 
belemmeringen en behoeften van 
drie kinderen/jongeren (en hun 
ouders) in het meedoen met 
sport/bij een sportvereniging in 
beeld te brengen. 

 Initiëren om kinderen/jongeren (en 
hun ouders) ervaring op te doen in 
het gebruiken van de 
gesprekshulp. 

 Aangepast zwemmen is beschikbaar, maar nog 
onvoldoende bekend. 

 In project van Synerkri/sportraad is gestart met A-sport. 
 Er is bereidheid bij Synerkri om in mei 2017 te bekijken 

en evalueren wat er nog meer nodig is om sporten in 
Krimpen aan den IJssel autismevriendelijker te maken. 

Autismevriendelijker 

kleinschalige 

woonvoorzieningen: 

 Inspiratie opdoen bij een 
werkbezoek door 
ervaringsdeskundigen 
(ambassadeurs) bij een 
ouderinitiatief voor begeleid 
wonen in Lekkerkerk. 

 Gesprekken voeren door 
ervaringsdeskundigen met 
relevante landelijke partijen. 

 Vertellen en delen van verhalen, 
ervaringen en contacten met 
beleidsmedewerker en het 
Autisme Netwerk Café. 

 Meer kennis van en aansluiting bij mogelijk plannen van 
het ouderinitiatief, ASVZ en Qua Wonen over begeleid 
wonen in 17 appartementen in het Prinsessenpark. 

 Ambassadeur van het project De Kracht van Krimpen, 
vanuit Autisme bekeken is aangesloten bij het 
ouderinitiatief. 

 Er is een verbinding gelegd tussen de gemeente en het 
Autisme Netwerk Café en JADOS (een landelijk 
samenwerkingsverband waarbinnen kennis en ervaring 
over wonen, studeren, werken en leven met autisme 
wordt gebundeld). 
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Autismevriendelijker 

leerlingenvervoer: 

 Initiëren en organiseren met 
beleidsmedewerker van de 
gemeente van een overleg met de 
cliëntenraad Leerlingenvervoer. 

 Er is een discussie gestart ook 
met belangstelling van het 
landelijk programma Vanuit 
Autisme Bekeken over: ‘wat is 
autismevriendelijkheid’ 

 Het leerlingenvervoer is georganiseerd voor kwetsbare 
kinderen, inclusief kinderen met autisme die in 
Rotterdam naar school moeten. De gemeente investeert 
hierin, in nauwe afstemming met de cliëntenraad.  

 De dialoog is gaande met de vervoerder en ouders om 
het vervoer nog vriendelijker te maken voor kinderen 
met autisme en andere kwetsbare kinderen. 

Autismevriendelijker 

communiceren en informeren 

(kennis delen): 

 Onder de aandacht brengen van 
regionaal en landelijk aanbod van 
handige en interessante 
producten voor mensen met 
autisme en hun netwerk. 

 Onder de aandacht brengen van 
het onvoldoende autisme 
vriendelijk zijn van de website van 
de Krimpenwijzer. 

 Informeren (2x) van deelnemers 
platform Sociaal domein. 

 Onderzoeken welke kennis de 
ambassadeurs 
(ervaringsdeskundigen) kunnen 
aanbieden aan mensen met 
autisme en hun netwerk in 
Krimpen aan den IJssel. 

 De website Krimpenwijzer wordt verbeterd en 
aangevuld met relevante informatie voor mensen met 
autisme en hun directe netwerk.  

 Een artikel over autisme in het lokale krantje de Klinker 
met Daan (ervaringsdeskundige) en 
beleidsmedewerker. 

 Presentatie van Daan, ervaringsdeskundige, over 
autisme bij het platform Sociaal Domein. 

 Het regionale Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid en het 
lokale netwerk is toegevoegd en ontsloten voor 
inwoners van Krimpen. 

 De website en daarmee de informatievoorziening van 
Krimpenwijzer wordt verbeterd. Er zal bij de 
ontwikkeling van de website aandacht voor autisme 
vriendelijkheid zijn.  

 Aanbod van 2 ambassadeurs om lezingen te geven en 
positieve ervaringen over autisme te delen in het 
Autisme netwerk Café. 

 

Ontmoeting  Een groep van meer dan 80 personen is benaderd en 
heeft elkaar ontmoet en versterkt tijdens dialogen over 
een autismevriendelijker Krimpen aan den Ijssel.  

Ambassadeursnetwerk 

 Werven en onderhouden van een 
ambassadeursnetwerk. 

 

 Een ambassadeursnetwerk is opgezet. 

Autismevriendelijker – 

bewustwording algemeen 

(kennis vergroten) 

 Organiseren van de 
AutismeBelevingswandeling voor 
inwoners van Krimpen aan den 
IJssel door Marc Beek van het 
landelijk programma Vanuit 

 Een AutismeBelevingswandeling.  

 Een AutismeBelevingsCircuit.  

 Lokale en regionale aandacht voor het project De 

Kracht van Krimpen vanuit Autisme bekeken. 

 Kennis van en begrip over van autisme is 

vergroot bij inwoners van Krimpen aan den 

IJssel. 
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Autisme bekeken. 
 Organiseren van een 

AutismeBelevingsCircuit voor het 
netwerk van betrokkenen (domein 
overstijgend) bij het project De 
Kracht van Krimpen, vanuit 
Autisme bekeken. 
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Overzicht 
Infographics Inwonerreizen van mensen met autisme in Krimpen aan den IJssel  

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Alexandra-

December2016.pdf 

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Freek-

December2016.pdf 

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Gezin-

December2016.pdf 

 

 

Infographic Levensbrede aanpak, maatschappelijke Business Case Krimpen aan den IJssel 

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/JSO-Infographic-

levensbredeAanpak09.pdf  

 

 

http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Alexandra-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Alexandra-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Freek-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Freek-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Gezin-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/Customer-Journey-Gezin-December2016.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/JSO-Infographic-levensbredeAanpak09.pdf
http://kwaliteitvandesamenleving.nl/wp-content/uploads/2017/01/JSO-Infographic-levensbredeAanpak09.pdf

