
 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met  

Maria Huisman, beleidsmedewerker afdeling Samenleving (mariahuisman@krimpenaandenijssel.nl) 
 

Vooraankondiging werkbijeenkomst woensdag 7 september  2016                 
‘Een levensbrede aanpak in Krimpen, vanuit autisme bekeken’ 

 
Het project “De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken” is gestart. Met alle betrokkenen en 
belanghebbenden gaat de gemeente werken aan een levensbrede aanpak voor mensen met  autisme 
in Krimpen aan den IJssel. De centrale vraag van de werkbijeenkomst is: ‘Wat is er voor mensen met 
autisme en hun omgeving in Krimpen aan den IJssel nodig aan ondersteuning gedurende alle 
levensfasen? Wat is er nodig om optimaal mee te kunnen doen in de Krimpense samenleving en zich 
prettig en gelukkig te voelen?  
 
Uitnodiging deelname werkbijeenkomst 
Op woensdag 7 september 2016, van 13.00 – 16.30 uur willen we graag met u concreet aan de slag 
gaan met het uitwerken van een levensbrede aanpak in Krimpen voor mensen met autisme. Aan de 
hand van drie fictieve, maar bij Krimpen passende vraagstukken van mensen met autisme gaan we 
verkennen: 

- wat de behoefte is aan ondersteuning,  
- welke mogelijke Krimpense oplossingen hierbij passen. 

Het resultaat van de werkbijeenkomst is drie concrete vraagstukken, die in de periode september  tot 
november 2016 uitgewerkt en toegepast worden door en voor mensen met autisme in Krimpen.   
 
Doet u mee? Meld u aan! 
U heeft eerder aangegeven geïnteresseerd te zijn en/of actief betrokken te willen worden bij het 
project. We stellen het op prijs wanneer u er bij bent. U kunt zich tot dinsdag 23 augustus 2016 
aanmelden via deze link  https://www.krimpenaandenijssel.nl/bijeenkomst7september

Heeft u vragen, wilt u iets meegeven of bijdragen laat het ons weten! Ook wanneer u naast de 
werkbijeenkomst mee wil doen bij de uitvoering van het project.  
 
Datum, tijd en locatie 
De werkbijeenkomst start om 13.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Inloop is van 12.30 tot 13.00 met 
lunch. De locatie van de werkbijeenkomst is het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel, 
Raadhuisplein 2 2922 AD Krimpen aan den IJssel.     
 
Graag tot 7 september! 
Marco Oosterwijk 
Wethouder jeugd, wmo c.a 

https://www.krimpenaandenijssel.nl/bijeenkomst7september

