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Bevestiging werkbijeenkomst 7 september van 13.00 – 16.30 uur, 
‘Een levensbrede aanpak in Krimpen, vanuit autisme bekeken’ 

Het project “De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken” gaat van start op woensdag 7 
september. Met betrokkenen en belanghebbenden gaat de gemeente werken aan een levensbrede 
aanpak van autisme in Krimpen aan den IJssel.   
 
Waarom een levensbrede aanpak voor mensen met autisme?  
Een levensbrede  aanpak is de manier om de ondersteuning  optimaal te laten aansluiten bij de 
vragen en  de situatie van een persoon met autisme in Krimpen aan den IJssel. 
Een levensbrede aanpak start bij de persoon met autisme en zijn omgeving. De vragen van de 
persoon met autisme zijn leidend. ‘Levensbreed’ duidt daarbij zowel op de samenhang tussen 
levensdomeinen (zoals school, vrije tijd, werk en relaties) als op de continuïteit van ondersteuning 
door de jaren heen. De levensbrede aanpak geeft mensen de kans om zich in eigen tempo 
en volgorde te ontwikkelen, passend bij de eigen capaciteiten en dromen en met respect voor de 
eigen grenzen. Zo kunnen zij naar vermogen participeren in de samenleving. 
 
De centrale vraag van het project is: ‘Wat is er voor mensen met autisme en hun omgeving in Krimpen 
aan den IJssel nodig aan ondersteuning gedurende alle levensfasen, om optimaal mee te kunnen 
doen in de Krimpense samenleving en zich prettig en gelukkig te voelen?  
 
Bevestiging deelname werkbijeenkomst 
U heeft zich opgegeven voor de werkbijeenkomst. Op woensdag 7 september 2016, van 12.30 – 
16.30 uur gaan we met u concreet aan de slag met het uitwerken van een levensbrede aanpak in 
Krimpen voor mensen met autisme. Aan de hand van drie fictieve, maar bij Krimpen passende 
belangrijke vraagstukken van mensen met autisme, gaan we verkennen: 

o wat de problemen zijn in Krimpen aan den IJssel om levensbreed mee te kunnen doen, en 
o welke mogelijke Krimpense oplossingen hierbij passen. 

De drie vraagstukken sturen wij u voor de werkbijeenkomst toe.   
 
Het resultaat van de werkbijeenkomst is een overzicht per vraagstuk van Krimpense oplossingen. 
Deze oplossingen zullen vervolgens in de periode september  tot december 2016 in drie deelprojecten 
verder uitgewerkt en toegepast worden door en voor mensen met autisme in Krimpen.  
 
Datum, tijd en locatie 
De werkbijeenkomst start om 12.30 uur met een lunch. Het officiële programma begint om 13.00 uur 
en eindigt om 16.30 uur. De locatie van de werkbijeenkomst is het gemeentehuis van Krimpen aan 
den IJssel, Raadhuisplein 2 2922 AD Krimpen aan den IJssel.     
 
Tot 7 september! 
 
Wethouder Marco Oosterwijk   
 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Maria Huisman, beleidsmedewerker afdeling 

Samenleving (mariahuisman@krimpenaandenijssel.nl) 

  

mailto:mariahuisman@krimpenaandenijssel.nl


Agenda werkbijeenkomst 
 
12.30 uur  Ontvangst broodje, koffie, thee 
 
13.00 uur  Opening van de werkbijeenkomst    

 Illustratie autistisch denken door Annelies Schoenmaker (Boba 
opleidingen)  

 Welkomstwoord door wethouder Marco Oosterwijk   
 
13.15 uur  Waarom het project ‘De kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken?’ 

 Toelichting op het waarom en doel van het project door Marlies de Kok, 
projectleider (JSO) 

 Feiten over autisme in Krimpen 
 ‘We praten niet over maar met inwoners’: introductie van drie belangrijke 

vraagstukken van mensen met autisme in Krimpen 
 
13.25 uur Wat is er beschikbaar aan middelen, instrumenten voor een levensbrede 

aanpak in  Krimpen aan den IJssel? Wat is interessant om toe te passen bij 
de uitwerking van de levensbrede aanpak in de drie casussen? Nel Hofman, 
Autisme Netwerk Zuid-Holland Zuid, beoordeelt de Krimpenwijzer 

 
13.45 uur  Plenaire korte discussie door Marlies de Kok, projectleider   
 
13.55 uur Praktische informatie over de uitwerking van de cases en de zalen door 

Marlies de Kok, projectleider  
   
14.00 uur Aan de slag – de reis van een inwoner met ASS in kaart brengen 

Creatieve sessies: Wie of wat heeft een persoon met autisme nodig om mee 
te kunnen doen in Krimpen? Drie onderwerpen komen aan bod: 
- Een schoolgaand, klein kind en autisme 
- Een jongere en autisme 
- Een werknemer en autisme 
 

14.45 uur  Pauze 
 
15.00 uur Vervolg creatieve sessie 

 
15.45 uur Wie en wat hebben we nodig om de levensbrede aanpak voor de 

vraagstukken te realiseren in Krimpen? De oplossingen worden door de 
groepen vertaald in concrete acties voor de drie deelprojecten. 
Geïnventariseerd wordt wie en wat er voor nodig is om de acties uit te voeren. 

 
16.15 uur  Plenaire afronding  

 wethouder Marco Oosterwijk interviewt ervaringsdeskundigen en vraagt 
naar hun inzichten tijdens de werkbijeenkomst. Wat willen ze meegeven 
aan de gemeente?     

 Toelichting op de volgende stappen en afsluiting door Marlies de Kok, 
projectleider 

 


