
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom autisme, LVB en NAH. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe 

we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Autisme  

 
Veelgestelde vragen over autisme  

Herman Wieringa is werkzaam als cliëntondersteuner en autisme-specialist bij MEEVivenz. In deze rubriek geeft hij 

antwoord op veelgestelde vragen over autisme. 

• Weet jij waar ik een jongere kan plaatsen met de diagnose autisme, maar hij heeft geen verstandelijke 

beperking? 

• Welke vorm van begeleiding past het beste bij mijn cliënt, waar kan ik dat halen? 

Deze vragen hebben betrekking op de sociale kaart. Per gemeente is daar vaak weer een ander aanbod op. Dus 

neem contact op met het plaatselijke sociale team. Op de site van www.autismenetwerkzuidhollandzuid.nl kan je 

ook kijken naar welk aanbod er is en kan er verwezen worden naar sleutelfiguren uit jouw regio die je hierbij 

kunnen helpen.  Verder kan je op internet ook zoeken bij diverse sociale kaarten en is de site van 

www.autisme.nl ook een optie.   

• Mijn cliënt heeft de volgende vraag: Hoe vertel ik mijn familie dat ik autisme heb? Heb jij een idee? 

Als cliëntondersteuner kun je samen met je cliënt een plan maken hoe je dit het beste zou kunnen gaan vertellen.  

Doe je dit aan direct betrokkenen, of probeer je zoveel mogelijk mensen uit je netwerk te bereiken. Dit is 

afhankelijk van wat jouw client daarin wil en aankan. Een mooie manier om autisme uit te leggen is Brainbloks. En 

ook de film Mind my mind geeft een goede inkijk in het hoofd van iemand met autisme.  

• Kan ik een training volgen over autisme? 

Het is altijd goed om kennis te verzamelen, je kan veel vinden op het internet. Maar autisme beleven blijft een 

bijzondere ervaring. Deze ervaring kunnen wij jou geven. Je bent welkom bij het Autisme Beleving Circuit van 

MEEK2. Kijk op de website wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt.  

• Hoe zit dat nu met prikkelverwerking en autisme, we hebben toch allemaal last van prikkels? 

Dat klopt, wij krijgen allemaal prikkels binnen, maar over het algemeen kunnen mensen zonder autisme deze 

prikkels negeren, zij hebben een filter. Dit wordt mooi uitgelegd in Brainblocks.  
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Pleidooi voor landelijke invoering aanpak Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme 

Autisme heb je een leven lang. Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die 

waardevol zijn. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties, 

waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten soms onbenut blijven.  De versnipperde zorg voor deze groep 

maakt de problemen vaak erger. Dat is onnodig en tragisch: Levensloopbegeleiding VAB kan voor iemand met 

autisme hét verschil maken. 

Lees verder -> 

 

Levensloopwandeling: een film over de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme 

In deze film schetst Wout van Wengerden een beeld van de pilot Levensloopbegeleiding VAB, voor mensen met 

autisme. In deze pilot krijgen zo'n 100 deelnemers levensloopbegeleiding. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 

deze aanpak werkt!  

Lees verder -> 

 

2. LVB 

 

Signad Europese gehandicaptenkaart op komst (Binnenlands Bestuur) 

De Europese Commissie komt met een voorstel voor een Europese gehandicaptenkaart. Door de kaart kunnen 

ook dienstverleners als (gemeentelijke) musea en overheden hun diensten beter afstemmen op mensen met een 

beperking. 

Lees verder -> 

 

Ontwikkelingen in dagbesteding (Vilans) 

Om de volle breedte van de ontwikkelingen in dagbesteding in beeld te brengen, liet de VGN een onderzoek 

doen. Onderzoeksbureau AEF heeft onderzocht welke ontwikkelingen er zijn en wat de kansen en knelpunten 

daarvan zijn. 

Lees verder -> 

 

Passende begeleiding voor mensen met een LVB: ervaringen van gemeenten met waakvlamondersteuning 

(Sociaalweb) 

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben hun leven lang op veel verschillende 

levensterreinen begeleiding nodig (1). Uit het rapport van het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) 

‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ (2) komt naar voren dat de begeleiding van mensen met een LVB 

beter kan worden georganiseerd. 

Lees verder -> 

 

Het gevoel dat dat je van waarde bent voor een ander (Movisie) 

‘Het besef dat mensen sociale wezens zijn is door de coronacrisis zeker gegroeid’, zegt professor Carlo Schuengel, 

hoogleraar Orthopedagogiek aan de VU. Ook voor mensen met een beperking is contact essentieel. 

Lees verder -> 

 

Laat de 18-plussers met een lichte beperking niet in de steek (Trouw) 

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking bestaat een blinde vlek. Laat de zorg ook na hun 18de 

doorlopen als dat nodig is, bepleiten Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en 

Ellis Jongerius, directeur Landelijke Federatie Belangenbehartiging voor en door mensen met een beperking. 

Lees verder -> 

 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/pleidooi-landelijke-invoering-levensloopbegeleiding-vab-voor-mensen-met-autisme
https://youtu.be/cpk6Sg3246I
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/europese-gehandicaptenkaart-op-komst.16451950.lynkx
https://www.vgn.nl/nieuws/ontwikkelingen-de-dagbesteding-beeld
https://www.sociaalweb.nl/blogs/passende-begeleiding-voor-mensen-met-een-lvb-ervaringen-van-gemeenten-met-waakvlamondersteuning
https://www.movisie.nl/artikel/gevoel-dat-dat-je-waarde-bent-ander
https://www.trouw.nl/opinie/laat-de-18-plussers-met-een-lichte-beperking-niet-in-de-steek~b3c7fc57/


 

 
 

‘Hier worden mensen met een verstandelijke beperking op waarde geschat’ (Zorg+Welzijn) 

In het DigiBeet en Katten Café in Alkmaar kun je onder het genot van een kop koffie en een lekker broodje hulp 

krijgen bij je digitale vragen. Onder toeziend oog van een aantal katten word je bediend door mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Lees verder -> 
 

3. Hersenletsel 

 

Geen relevant nieuws gevonden! 

 

 

https://www.zorgwelzijn.nl/hier-worden-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-op-waarde-geschat/

