
Hoe komen wij in beeld? 



Autisme uit zich heel divers  

Het beeld  van autisme  
bij publiek, pers en politiek  
is heel wat minder divers 



 Succesverhalen  



Horror story’s   

Volkskrant - Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis doordat 

een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een 
passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc 
Dullaert, die de thuiszittersproblematiek de afgelopen maanden bestudeerde. 



Hoe krijgen we de diversiteit beter in beeld? 
  

Maar ook al het Grijs daartussen 

Niet alleen het Zwart – Wit 



https://www.youtube.com/watch?v=M7v7y9s9byQ 
 

Filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=M7v7y9s9byQ
https://www.youtube.com/watch?v=M7v7y9s9byQ


In het filmpje ben ik:  
1. Persoonlijk: het is bij me thuis, ik toon mezelf 
 en (bijna te persoonlijk) ik toon mijn kind 
2. Open: ik stel me kwetsbaar op 
3.  Oplossingsgericht: ik vertel ook hoe het 

 goed kan komen, ik klaag niet 
4.  Origineel: ouderschap en autisme:  
         Niet over de zorgen van een ouder over een    
 kind met autisme, maar het zorgen door een 
 ouder met autisme. 



Radiouitzending van de Rerformatorische Omroep, Programma Studio Centraal,  
ma 4 apr 2016 20:00 (Wereldautismedag) 
 
http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/Studiolokaal/2986/studiocentraal/#.WA_DToVOJEa 
 

 
1. Presentator Peter Gorseman 
2. Colette de Bruin (Geef me de vijf: methodiek bij gedragsproblemen) 
3. Janneke van Bockel (auteur van IJskastmoeder en Uitlegmoeder 
4. Jasper Kok-Roosjen (Ontdek Autisme) 
5. Marc Beek (Ervaringsdeskundige autisme) 
 

http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/Studiolokaal/2986/studiocentraal/
http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/Studiolokaal/2986/studiocentraal/


In het radio-interview geef ik tegengeluid: 
 
Zwart (kan niet, probleem)  ->  Wit (kracht, kan wel, oplossing) 
 
Wit  (kan goed, eigen kracht)  ->  Zwart (kan soms niet, valkuil, kwetsbaarheid) 
 

Grijs (diversiteit, anders)  ->  Inkleuren (kracht en kwetsbaarheid) 
   
 
   
 
 

    De Nuance Aanbrengen 



Auteur: Marcia Goddard  
Anders denken 
De valkuilen en verborgen talenten van autisme 
Uitgever: Spectrum  
 
Iedereen heeft wel een beeld bij 'de autist', maar klopt dat 
wel? In het boek 'Anders denken' legt neuropsychologe Marcia 
Goddard helder uit wat het inhoudt om een 
autismespectrumstoornis te hebben, wat voor problemen dat 
met zich mee kan brengen én welke mooie kanten er aan 
autisme zitten. Ze ziet het niet als een stoornis, maar als een 
andere manier van denken.  

En we doen dit niet alleen…. 



Wat kan  ik   bijdragen aan de diversiteit? 
  
Kies het medium dat bij je past: 
 

• Gesproken woord (lezing, interview, deelnemen aan discussies, radio, voorlezen) 
 

• Geschreven woord (bloggen, ingezonden stukken, boeken, rapporten) 
 

• Beeld (foto’s, filmpjes, kunstvoorwerpen) 
 

• Sociale media (met content en humor) 
 

• Optreden (F*ck you Rain Man, AutismeTV) 
 

• Voorbeeldrol (Autisme Ambassade, Samen sterk zonder stigma) 

  
 



Des te meer mensen met autisme zich tonen,  
des te diverser wordt het beeld van autisme. 



Doe dat slim 
Als het laten horen of laten zien  
niet vanzelf of vanuit jezelf gaat 
 
Sluit je dan aan bij wat anderen doen 
Want juist de mensen met autisme 
Waarbij het niet vanzelf of vanuit jezelf gaat 
 
Die kleuren het beeld van autisme met grijstinten in 
De randen zijn immers al met zwart en wit aangegeven… 



Elke gemeente heeft een lokale WMO zorgverlener verantwoordelijk voor:  
- Clientondersteuning 
- Mantelzorgondersteuning 
 
Deze zorgverlener organiseert: 
- De zelfredzaamheid en mondigheid van burgers   
- De inzet van ervaringsdeskundigheid 
- Dialoogbijeenkomsten 
- Inventarisatie ten behoeve van toekomstige dienstverlening door de gemeente 

 
 
 

Laat je horen en laat je zien 
 



Vilans is een landelijke organisatie, die (zorg)organisaties en professionals helpt 
om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren.   
 
Vilans helpt ervoor zorgen dat: 
• De langdurende zorg wint aan kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid.  
• Mensen meer de eigen regie over hun gezondheid en ziekte krijgen.  
• Mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfsturend blijven.  
• Medewerkers hun werk met bezieling en plezier doen. 
 
Vilans organiseert bijeenkomsten… 



Benut de ervaring! 
Ervaringsdeskundigheid in de zorg neemt een vlucht. In deze bijeenkomst van platform sociale 
netwerken presenteren we een aantal voorbeelden van ervaringsdeskundigheid in de 
gehandicaptenzorg. Initiatieven bij Cordaan, Estinea, Kempenhaeghe en LFB presenteren hun 
aanpakken. De ervaringsdeskundigen die betrokken zijn vertellen zelf over hun ervaringen. 
In het tweede deel van de bijeenkomst inventariseren we bij de aanwezigen welke initiatieven er 
nog meer zijn. We gaan dan met elkaar in gesprek over wat goed werkt en wat minder goed werkt 
bij inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg. 
 
Wanneer: Vrijdag 7 oktober 2016 van 10.00 - 12.30 uur 
Waar: Vilans, Catharijnesingel 47 in Utrecht 
Voor wie: Mensen die werken aan het bevorderen van maatschappelijke integratie van mensen met 
een beperking en hun ervaring en kennis willen delen  
Kosten: Deelname is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk 



Programma Zorg Verandert staat mensen bij in hun zoektocht naar betere, passende oplossingen. We houden overal 
in Nederland dialoogbijeenkomsten en de workshops 'Het Kan Start met uw persoonlijk plan' en 'Welke stap zet jij?'. 
Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij initiatieven en bijeenkomsten van cliënten- en welzijnsorganisaties, 
(buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen die langdurige 
zorg nodig hebben of dit als mantelzorger of vrijwilliger verlenen; thuis, in een instelling of in een dagopvang.  



In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook 
cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en 
ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en 
zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. 



Cliëntenparticipatie 
Kwetsbare burgers willen gemeentelijk Wmo-beleid mee kunnen bepalen. Gemeenten hebben hier belang bij, 
want burgers weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt. Maar wat zijn geschikte participatievormen en tools om 
burgers te betrekken? Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe doelgroepen te bereiken? En welke innovaties 
zijn er om die burgerparticipatie optimaal te benutten? 



Wanneer en waar:   Maandag 10 oktober 2016, van 13.30 tot 16.45 uur 
Waar:    Zaalverhuur7, Boothstraat 7 in Utrecht 
Voor wie:   Beleidsmakers, bestuurders, professionals, zorgverzekeraars, onderzoekers,  
   ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties. 
 
In de participatiemaatschappij focussen professionals op wat mensen zelf kunnen in plaats van hun problemen 
voor hen op te lossen. En met de decentralisaties is de ondersteuning dichterbij geregeld. Maar voor sommige 
groepen pakt dit zeer nadelig uit. Wat kunnen beleidsmakers, sociaal werkers en adviseurs leren van hun 
verhalen? Movisie, het Platform voor Sociale Vraagstukken en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren over 
dit thema op maandagmiddag 10 oktober het Participatiedebat. 
 
   Aanmelding is verplicht en de toegang is gratis. 
 



Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, 
waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.   

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle 
levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van 
autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD. 

Laat je als ervaringsdeskundige uitnodigen: laat je horen en laat je zien 



Datacollectie en dataverwerking 
Naast volledige onderzoeksprojecten kunnen wij voor u de gegevensverzameling uitvoeren. We bieden hierbij alle 
vormen van de datacollectie zoals telefonische, schriftelijke, online- en face-to-face enquêtes en, in toenemende 
mate, combinaties daarvan. Wij werken onder meer voor onderzoeksafdelingen van overheden, kennisinstituten, 
onderzoeks- en adviesbureaus en marketingafdelingen van bedrijven. Door onze inhoudelijke expertise en 
uitgebreide kennis van onderzoeksmethoden en -technieken, kunnen we met u meedenken en bieden we meer 
dan alleen de data. 
 
Doen onderzoek voor: Ministerie van VWS, UMC Utrecht, Sociaal Cultureel Planbureau, Enschede en Noord Holland 

   Laat je horen en laat je zien  
Je krijgt er nog VVV-bonnen voor ook! 



En doe dat… 
… in je eigen gemeente 


