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“Ik moet zoveel googlelen. Ik hoorde laatst pas dat ik een tandemfiets en een OV-
begeleidingskaart kon krijgen.” Romana Vrede, moeder van een jongen met autisme, verwoordde 
in Krimpen aan den IJssel de doolhof waarin mensen ronddolen die betrokken zijn bij iemand met 
een autismespectrumstoornis (ASS). 

Ervaringsdeskundigen, bewoners, professionals en overheidsfunctionarissen kwamen 7 
september bijeen op het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel. Samen hebben zij de eerste 
stap gezet naar een gemeente waarin ieder persoon met ASS meedoet aan alle facetten van de 
samenleving. 

 
Annelies Schoenmakers trapt de bijeenkomst af. 

Met, in plaats van over 
Annelies Schoenmakers, moeder van een kind met ASS en werkzaam bij Boba 
Levensloopbegeleiding, wethouder Marco Oosterwijk en Marlies de Kok (JSO) hadden een 
eenduidige boodschap voor de deelnemers: denk mee en ga niet uit van het bestaande aanbod. 
Of, zoals Oosterwijk het onder woorden bracht: “Wij willen met mensen praten, in plaats van over 
en we willen samen denken.” 

Openlijk wisselden de deelnemers gedachten uit. Soms hoopvol, soms wanhopig van toon. Een 
moeder maakte dankbaar gebruik van het podium dat deze bijeenkomst bood. “Er is nooit iemand 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin geweest, die mij verwezen heeft naar het Krimpens 
Sociaal Team of de Krimpen Wijzer. Ik zit hier stomend, hoor. Ik heb nog nooit een 
keukentafelgesprek gehad, ik heb geen regie over mijn hulpvraag en voel me niet serieus 
genomen.” De wens zich gehoord en begrepen te voelen speelt voor meer Krimpenaars een 
belangrijke rol in deze kwestie. 
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Customer Journey 
Tijdens de werkbijeenkomst namen deelnemers het leven van personen met ASS in Krimpen aan 
den IJssel onder de loep. Aan de hand daarvan zijn verschillende vragen, onduidelijkheden, 
frustraties en ideeën naar boven gekomen. Allemaal hebben ze als doel het leven voor een 
persoon met ASS in Krimpen aan den IJssel te vereenvoudigen. Tegelijkertijd waarschuwden 
sommigen dat niet alles om autisme gaat. Romana Vrede: “Je trainer is niet leuk? Tja, ik vind 
mijn baas soms ook niet leuk. Nu ben je gewoon een irritante puber.” 

De opgehaalde informatie van de betrokkenen illustreert de methode: de Customer Journey, 
oftewel de inwonerreis van mensen met autisme in Krimpen. Die brengt in kaart wat de 
betrokkenen ervaren, waar ze tegenaan lopen en welke ideeën en oplossingen zij hebben. Dit 
vormt het uitgangspunt om de levensbrede aanpak te ontwikkelen. 
Met de verzamelde informatie gaat de gemeente verder in gesprek om te komen tot een goede 
ondersteuning voor mensen met autisme. 

 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over De Kracht van Krimpen: vanuit autisme bekeken contact op met 
JSO: Marlies de Kok, Monique Postma of Marjan Volkerink. 

Of met de gemeente Krimpen aan den IJssel: Maria Huisman  

 
 
 
In volgende bijeenkomsten wordt verder gewerkt aan kansen en oplossingen voor mensen met 
autisme in Krimpen:  

Woensdag 28 september, 19-21 uur  

Donderdag 3 november, 19-21 uur  

December (datum nader te bepalen) 

 

http://www.jso.nl/onze-mensen/marlies-de-kok/
http://www.jso.nl/onze-mensen/monique-postma/
http://www.jso.nl/onze-mensen/marjan-volkerink/
mailto:mariahuisman@krimpenaandenijssel.nl

