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• Deelnemers en levensloopbegeleiders

• Aanbieders (MEE, IQ-coaches, Zorgbureau de Liemers)

• Autismenetwerken (Donate van Rijswijk en Jasper Wagteveld)

• NVA (Karol Henke)

• Zorgverzekeraars Nederland (Petra van Holst)

• UWV (Rachel Eijer)

• Psychiatrie (Wouter Staal)

• Wetenschap (Jan-Pieter Teunisse)

• Gemeenten (Remko Iedema)

• Onderwijs (Saskia Sliepenbeek)

• VWS

klankbordgroep



Onze droom



AANLEREN BIJSTUREN

ACCEPTEREN ONTWIKKELEN

Autisme is een (hersen)afwijking
Het gedrag is een probleem

Omgeving geeft aan welk gedrag gewenst is
Hulpverlening is gericht op aanpassing

Risico: conflict met eigen (ontwikkel)behoefte 

Autisme is een beperking
Het gedrag mag er zijn

Omgeving accepteert ieder gedrag
Hulpverlening ondersteunt emancipatie

Risico: conflict met behoeften van 
de omgeving

Autisme is een afwijkende ontwikkeling
Het gedrag komt door de afwijkende ontwikkeling
Omgeving verwacht normale ontwikkeling en gedrag
Hulpverlening stimuleert normale ontwikkeling
Risico: conflict met eigen (ontwikkel)behoefte 

Autisme is een variatie in de ontwikkeling
Het gedrag past bij de eigen ontwikkeling
Omgeving kan omgaan met gedrag dat past 
bij ontwikkeling
Hulpverlening sluit aan op individuele 
ontwikkeling
Risico: conflict met behoeften van de omgeving



Voorlopige conclusies onderzoek:

Levensloopbegeleiding werkt! 

1. Veruit de meeste betrokkenen zijn enthousiast en geven aan dat dit type 

ondersteuning niet eerder voor hen beschikbaar was

2. We zien succesvolle levensloopbegeleiders met zeer diverse 

arbeidsachtergrond. Dit wordt verklaard door de samenwerking in regionale 

training- en intervisiegroepen. Onderlinge steun wordt regelmatig gevraagd 

en geboden

3. Levenslpoobegeleiders werken niet met een vooraf vastgestelde methode. 

Ze worden uitgedaagd werkelijk te luisteren en met een gelijkwaardige en 

open houding een gedeelde zoektocht aan te gaan naar passende 

oplossingen. Dit brengt creativiteit naar boven en tansformatie  blijkt mogelijk



Deelnemers zijn enthousiast over levensloopbegeleiding 

omdat:

• Ze een klik met de begeleider ervaren 

• Ze groot vertrouwen hebben in hun begeleider

• Ze op basis van gelijkheid werken met hun begeleider

• Ze altijd op hun begeleider kunnen terugvallen

• Ze eigen regie behouden

• Ze zaken voor elkaar krijgen die hen alleen niet lukken

• Ze meer levensgeluk ervaren

• Ze tevredener zijn met zichzelf

• Ze zich ontwikkelen naar groter probleemoplossend vermogen, 

zelfredzaamheid en participatie



Verandering gemiddelde score deelnemers

0 1 2 3 4 5 6 7

Ik ben tevreden met mezelf

Welk cijfer zou je je leven geven op dit moment?

Effectmeting Nulmeting



Verandering gemiddelde score deelnemers

0 1 2 3 4 5 6 7

Ik ben zelfredzaam

Ik kan omgaan met mijn kwetsbaarheden

Ik heb structuur in mijn leven

Ik kan mijn eigen problemen oplossen

Ik lever een bijdrage aan de maatschappij

Effectmeting Nulmeting



Naasten zijn enthousiast over levensloopbegeleiding 

omdat:

• Ze zich minder alleen voelen staan in hun ondersteuning van de 

deelnemer

• Ze beter balans weten te vinden tussen draaglast en 

draagkracht waardoor overbelasting wordt voorkomen



Verandering gemiddelde score naasten

0 1 2 3 4 5 6 7

Hoe voel je je momenteel in lichamelijk opzicht?

Hoe voel je je momenteel in psychisch opzicht?

Effectmeting Nulmeting



Levensloopbegeleiders zijn enthousiast over 

levensloopbegeleiding omdat:

• Ze echt ruimte ervaren om een vertrouwensrelatie op te bouwen 

Ze in gelijkwaardigheid met een open houding de relatie met de 

deelnemer samen invullen

• Ze niet met een vooraf voorgeschreven methode of pasklaar 

antwoord werken maar flexibel kunnen inspringen op 

vraagstukken zoals deze zich aandienen

• Ze in training en intervisie kritisch naar hun eigen werk kunnen 

kijken en kunnen blijven leren

• Ze in lokale groepen expertise delen en elkaar ondersteunen



Voor de maatschappij werkt levensloopbegeleiding 

omdat:

• Maatschappelijke Businesscase

• inclusie



Weg van de wachtlijst. Wat kunnen we nu al 
doen?







Wat kunnen we nog meer doen?


