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26-03-2015 Verslag Autismecafé Renkum 

Thema: Ouders praten mee over veranderingen in de zorg 

 

Inleiding 

 

Per 2015 is een aantal wetten veranderd waar ouders van kinderen met autisme mee te 

maken (kunnen) hebben. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten bovendien 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondersteuning van o.a. kinderen met 

autisme. Dit houdt in dat de zorg anders georganiseerd gaat worden. Deze 

veranderingen gaan uiteraard gepaard met vele vragen van deze ouders. Om 

antwoorden te krijgen op deze vragen wordt op 26 maart 2015 het Autismecafé in 

Renkum georganiseerd met het thema ‘Ouders praten mee over veranderingen in de 

zorg!’. Ervaringsdeskundige ouders gaan in gesprek met vertegenwoordigers van de 

gemeente Renkum om de behoeften van ouders van kinderen met autisme concreet te 

maken en om van de gemeente te horen hoe zij, samen met ouders, de zorg voor deze 

kinderen praktisch gaat organiseren. Het doel is een dialoog op gang te brengen waarbij 

gemeente en ouders blijvend van elkaar leren en elkaar informeren; een nieuwe manier 

van samenwerken. Deze avond wordt georganiseerd voor en door ouders en komt tot 

stand in samenwerking met Gemeente Renkum, de Nederlandse Vereniging voor 

Autisme en Stichting Ovaal. 

De avond vindt plaats op donderdagavond 26 maart van 19.30 tot 22.30 uur in de 

Concertzaal Oosterbeek, adres: Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek.  

 

De vragen die aan bod zullen komen zijn: 

• “Ik heb een PGB, kan ik die behouden?” 

• “Welke zorg kan straks nog uit het PGB betaald worden (zorg door ouders, ZZP-ers)?” 

• “Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?” 

• “De zorg voor mijn kind is nu goed geregeld, blijft dit zo?” 

• “Bij wie moet ik zijn bij de gemeente als ik zorg nodig heb voor mijn gezin?” 

• … 

 

Aanwezigen: 

- Namens de ouders: 

- Loes Alphenaar (Loes) ervaringsdeskundige ouder 

- Namens de gemeente Renkum: 

- Hermine van den Berg-van Zijl (Hermine) Wethouder Sociaal Domein Renkum  



 

 

 

- Philomène Jacobs (Sociaal Loket/MEE Gelderse Poort)  

- Namens de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA): 

- Ilja de Vries (Ilja) bestuurslid NVA 

- Namens Vanuit Autisme Bekeken (VAB): 

 - Arjan Verschuren (Arjan)  

- Namens Stichting Ovaal: 

- Greet Meesters (Greet) gespreksleider podium 

- Peter Gielissen (Peter) gespreksleider zaal 

 



 

 

 

 

Verloop van de avond 

Nadat Jan, een medewerker van Concertzaal Oosterbeek, waar dit Autismecafé 

plaatsvindt, de ‘gezellige geluiden’ tot stilte heeft gebracht, heet gespreksleider Greet 

Meesters ons, namens Stichting Ovaal, van harte welkom. Greet geeft aan vanavond te 

functioneren als gespreksleider, stelt Peter Gielissen aan ons voor als co-gespreksleider 

in de zaal en Loes als ervaringsdeskundige ouder. Greet benadrukt dat er op anonieme 

basis verslag gelegd wordt van deze avond en dat de resultaten van deze en de andere 

avonden op de website www.ouderspratenmee.nl worden gepubliceerd. De krant 

‘Lokaal Hoog en Laag’ is vanavond ook aanwezig om verslag te doen van de avond, maar 

zal enkel foto’s maken van de sprekers op het podium, bevestigt Greet ons. 

 

Greet peilt eerst even de opkomst van vanavond en bevestigt dat er een mooie mix 

aanwezig is: een kleine helft van de aanwezigen heeft een kind met autisme op de 

lagere school zitten, er zitten enkelen in de zaal met een kind op de middelbare school 

en zelfs enkelen met nog wat oudere jongelingen zijn aanwezig. Zelfs een oma ontbreekt 

niet! Daarnaast zitten er wat hulpverleners uit de zorg voor kinderen met kinderen.  

 

Greet legt vervolgens uit dat vanuit Stichting Ovaal een project is opgezet, het 

Autismecafé, dat overigens nog niet eerder in Renkum gerealiseerd is. Het doel van dit 

project is om gesprekken te organiseren tussen de ouders (en overige 

betrokkenen/geïnteresseerden) van kinderen met autisme en de mensen die binnen de 

betreffende gemeente verantwoordelijk zijn voor het beleid omtrent deze zorg. Greet 

geeft aan dat interactieve ontmoetingen als deze zeer van belang zijn, zeker in het kader 

van de veranderingen in de zorg die per 1 januari 2015 zijn ingegaan. Het roept immers 

ongetwijfeld diverse vragen en onzekerheden bij eerder genoemde ouders op. Avonden 

als deze zijn, in het huidige project, al eerder gerealiseerd in Stede Broec, Den Bosch, 

Leiden, Lansingerland en Kampen. Vanavond is dus Renkum, een gemeente met de 

grote ambitie een autisme-vriendelijke gemeente te worden, aan de beurt. 

 

Greet trapt af: 

“Renkum heeft nog geen Autismecafé, maar wil wel graag een autisme-vriendelijke 

gemeente worden. Welke stappen heeft gemeente Renkum hierin al gezet of is zij van 

plan te maken?” 

 

Wethouder Hermine reageert: “Het zal nog heel lang duren voordat we voor de volle 

100% zijn wat we willen worden, daar ben ik realistisch in, maar we hebben reeds een 

convenant getekend, om onze ambitie zeker waar te kunnen maken. Vanavond vind ik 

daar ook meteen een goed onderdeel van uit maken. Ik begrijp dat iedereen vrij staat 

om vragen te stellen en ik hoop dus ook dat ook wij, als gemeente, daardoor worden 

geïnspireerd en met vragen en nieuwe ideeën naar huis kunnen gaan.” Ze vervolgt: 



 

 

 

“Wat Renkum verder heeft gedaan naar aanleiding van de veranderingen is niet uniek 

ten opzichte van andere gemeenten: zo hebben we ervoor gezorgd dat alle contracten 

op 1 januari rond de PGB rond waren en hebben we voldoende mensen geregeld om de 

zorg op te kunnen vangen. De wereld verandert, dus ook hoe we met de zorg omgaan 

verandert. Zo hebben we nu één Sociaal Loket waar iedereen met zijn zorgvragen 

terecht kan. Er is nu sprake van een kruisbestuiving, terwijl voorheen men nog vaak van 

loket naar loket verwezen werd. Dus die stap is al in gang gezet en begint te lopen. 

Ondertussen zijn we hard aan het nadenken over hoe nu uit te rollen naar de toekomst; 

hoe gaan we nu verder?” 

 

Greet reageert: “Het zal inderdaad behoorlijk wat om handen hebben gehad, die 

veranderingen in de zorg: als gemeente krijg je een grote portefeuille aan zorg in 

handen, maar tegelijkertijd is er sprake van grote bezuinigingen. Hoe probeert 

Renkum dat te rijmen?” 

 

Hermine geeft eerlijk aan: “Dat was onmogelijk. Met de middelen die we kregen is zo’n 

omvang van zorg voor een gemeente gewoonweg niet te verwerken. Maar gelukkig 

hebben we het budget dat we in eerste instantie zouden krijgen al iets kunnen bijstellen. 

Nu is er weer sprake van dat we op sommige vlakken 33% van ons budget zouden 

moeten inleveren, dat is zo´n € 1,5 miljoen, maar ook daar wordt gelukkig nog aan 

gesleuteld. Het zal helaas nooit teruggedraaid worden op 0%, maar alle beetjes helpen. 

Nu is het van groot belang na te denken over hoe we dit dan toch het beste kunnen 

organiseren. We willen de zorg toegankelijk maken, maatwerk leveren en slimme 

verbindingen leggen.” Wanneer Peter, gespreksleider in de zaal, vraagt of Hermine wat 

voorbeelden van die plannen kan geven, moet ze eerlijkheidshalve toegeven: “Ik kan 

helaas nog geen voorbeelden geven van wat we daar precies mee bedoelen, omdat we 

daar nog mee bezig zijn; we zitten nog in het bedenkstadium. We weten in elk geval dat 

we geen potjes meer willen krijgen, maar één groot budget, zodat we zelf kunnen 

bepalen waar we dat het beste op in kunnen zetten, afgestemd op de zorgvragen die bij 

ons binnenkomen. En die vragen, die behoeftes, moeten we eerst horen van de mensen 

die zorg nodig hebben.” 

 

Greet van samen: “Uit jouw verhaal maak ik op dat jullie behoefte hebben aan dat 

men zelf naar jullie toegaat om aan te geven wat zij behoeven. Zodat jullie naar 

aanleiding daarvan jullie zorgbeleid op kunnen stellen en kunnen bepalen welke 

kosten waar naartoe gaan?” 

 

Hermine: “Uiteraard. Hoe zorg ingezet moet worden kun je niet vanuit een kantoortje 

bepalen, dat moet je ervaren en meekrijgen van de mensen waar het om gaat.” 

 



 

 

 

Greet speelt op deze uitspraak in door aan te geven dat Hermine bij de zorg omtrent 

autisme betrokken is vanwege een dubbele reden: zowel als wethouder van het 

Sociaal Domein als moeder van een kind met autisme. “Vertel”, nodigt Greet uit. 

 

“Als ouder liep ik tegen veel muren op”, vertelt Hermine. “Ik heb met veel verwondering 

naar de systemen en processen gekeken. Dat is morgen niet veranderd, realiseerde ik 

me. Maar vind je ergens iets van, draag dat dan ook uit, is mijn credo. Dus vandaar zit ik, 

als moeder van een kind met autisme, in de politiek!”  

 

Greet is benieuwd naar hoe de zorg geregeld wordt in Renkum en vraagt Hermine om 

een toelichting. 

Hermine: ”Eerst komt het kind doorgaans bij de huisarts terecht. Vanuit daar wordt hij 

doorverwezen naar een diagnosesteller. De gemeente wordt er op dit punt nog niet bij 

betrokken; wij zitten daar niet tussen. Wij hoeven dus ook geen toestemming of iets 

dergelijks te geven. Als de diagnose gesteld is, krijgen wij wel een melding van de 

diagnosesteller. Vervolgens nemen wij, een consulent van de gemeente/het Sociaal 

Loket, contact op met de ouders. 

 

Ilja van het NVA vraagt terecht: “Het gaat nu over mensen die een diagnose kríjgen, 

maar wat doen jullie met de mensen bij wie reeds autisme is vastgesteld en die 

bijvoorbeeld al hulp krijgen?” 

 

Hermine: “Helaas hebben wij nog niet alle gegevens. Dat vinden we erg vervelend. We 

kennen hierdoor dus nog niet iedereen. De informatie die we behoeven komt onder 

andere van het zorgkantoor. Dat dit alles nog niet vlekkeloos verloopt was te 

verwachten. We hebben gelukkig nog wat tijd gekocht tot 1 juli om alles te organiseren. 

De indicaties die aflopen worden dus ook tot dan nog meegenomen. Maar ik wil hier wel 

benadrukken: als je een gesprek wilt, geef dat dan ook zelf tijdig bij ons aan. Neem zelf 

gedeeltelijk de regie aan de voorkant!” 

 

Dat ‘gesprek’ is overigens voor Hermine wel een doorn in het oog, qua naamgeving. Er 

wordt namelijk altijd gesproken over een ‘keukentafelgesprek’, terwijl dat volgens 

Hermine een te specifieke en onduidelijke term is voor autisten. “Een autist kan denken: 

‘Ik kan dat gesprek niet voeren, want ik heb geen keukentafel’ of ‘Ik moet eerst een 

keukentafel kopen, anders kan dat gesprek niet plaatsvinden.” Wat Hermine betreft 

mag die kreet dus wel gewijzigd of achterwege gelaten worden. 

 

Een ouder neemt het woord: “Ik word nog steeds van het kastje naar de muur 

gestuurd. Ik benaderde het Sociaal Loket via de telefoon, maar niemand kon me 

helpen!” 



 

 

 

“Dit verbaast mij enorm”, reageert Hermine verbaasd. “Op zichzelf loopt het 

telefoonsysteem. Er zitten 10 mensen, met elk hun eigen specialisme. Is de betreffende 

medewerker die je nodig hebt er niet, dan wordt er een terugbelnotitie gemaakt. Maar 

geef vooral door wanneer je tegen ongemakkelijkheden aanloopt. Wij willen hiervan 

leren. Wij willen immers juist óntzorgen!” 

 

Een andere ouder reageert daar op: “Mijn dochter krijgt langdurige zorg. Gemeente 

Renkum heeft geregeld dat de zorgkosten aan de zorgverleners worden betaald vanuit 

SVB. Zij regelen dat voor mij. Hartstikke fijn, maar volgens mij heb ik daar geen recht op! 

Ik zit daardoor nu al met een schuld van  

€ 3.000,- aan de gemeente. Ik ben erg bang dat ik dat straks plotseling toch terug te 

moeten betalen.” 

 

Hermine geeft een strikt antwoord: “Dit probleem heb ik vandaag toevallig eerder al 

gehoord. Laat ik direct zeker stellen: u heeft geen schuld, het is ook niet uw schuld. 

Verkeerde indicaties hebben we opgezocht en besproken, daar hebben we grip op 

gekregen. We hebben meteen actie ondernomen en gaan dit oplossen. U hoeft dus niet 

bang te zijn. U hoeft niks te betalen.” 

 

Nog een andere ouder geeft aan: “Ik ben nu voor mijn zoon van 17 zorg aan het 

proberen te regelen. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik uit moet kiezen. Hoe 

gaat dat in de praktijk lopen, met ons PGB bijvoorbeeld? Moet ik daarvoor naar de 

zorgverzekering? 

 

Hermine is ook wat dat betreft helder: “Het wordt niet meer door de zorgverzekering 

geregeld. Het gehele GGZ-traject is nu ondergebracht bij de gemeente. Formeel is het 

PGB daar niet voor bedoeld. PGB is niet voor de diagnose, maar voor bijvoorbeeld 

dagbehandelingen. De diagnose werd voorheen ook al niet uit het PGB betaald. In het 

nieuwe traject betalen wij, en loopt het via de huisarts en het Sociaal Loket. Het Sociaal 

Loket is overigens elke ochtend fysiek en telefonisch te bereiken en 24/7 via de mail. 

 

Een andere ouder vraagt zich af of er ook rekening wordt gehouden met volwassen 

autisten. “Er is te weinig duidelijkheid, waardoor het voor volwassen autisten erg 

moeilijk is bij de juiste terecht te komen. Als resultaat geven ze het, na soms wel 5 

pogingen, op. Die ontmoediging, dat moet toch anders kunnen?” 

 

Hermine: “Met deze transformatie willen we dat inderdaad voorkomen. Onze remedie 

daarvoor is laagdrempeligheid; via het gesprek. Aan de voorkant moet al goed en open 

gecommuniceerd worden, zodat goed afgestemd kan worden welke ondersteuning, uit 

het grote aanbod dat we hebben, het beste past. Dat is altijd een zoektocht. Eerst 

resulteerde dat is chaos: ‘waar moet je zijn, welke zorg heb je nodig?’. Nu verloopt alles 



 

 

 

via de gemeente, dus wij zijn er van overtuigd dat dat op den duur duidelijk en goed 

georganiseerd verloopt.” 

 

Ervaringsdeskundige ouder Loes geeft aan: “Mijn gemeente, Raalte, heeft ook een 

Sociaal Loket, maar de drempel naar de gemeente blijft hoog. Om die reden is er een 

aparte, externe groep ingezet, die bemiddelt/helpt met de voorbereiding op het 

‘keukentafel’gesprek.” 

Hermine is daar echter niet geheel enthousiast over: “Hier heb ik gemengde gevoelens 

bij. Het is prima als mensen ons via andere plekken, zoals de huisarts of de 

diagnosesteller weten te vinden, maar ik vind het ook erg van belang dat men zelf gaat 

nadenken over wat hij nodig heeft en dat niet volledig uit handen geeft aan een externe, 

die totaal niet met ons betrokken is. Een partij die wij dat wél toevertrouwen is MEE.” 

Loes geeft aan dat MEE in de ogen van gemeente Raalte juist niet onafhankelijk genoeg 

was, maar erkent wel dat zo’n instelling kan helpen.  

Hermine vertelt dat alle medewerkers van het Sociaal Loket in Renkum eigen, 

onafhankelijke medewerkers zijn. MEE is de enige externe partij die meedraait. En 

Randstad, in het kader van inkomengerelateerde zaken. “Alle ambtenaren in het Sociaal 

Loket hebben een specifieke expertise van bijvoorbeeld Jeugdzorg, Leerplicht, 

Ouderenadvies, hebben eerder samengewerkt met betreffende zorgvragers, etc. 

Kortom, allemaal eigen mensen met hun eigen disciplines. Bij heel bijzondere gevallen 

zullen we echter wel een externe organisatie inhuren, zoals de Jeugdbescherming of de 

Raad van Kinderbescherming bijvoorbeeld.” 

 

Greet gaat even terug naar de eerder besproken dossierinformatie van zorgvragers. 

`Niet iedereen is, zoals je aangaf, al bekend bij gemeente Renkum, omdat de 

informatie nog niet bekend/aangeleverd is, maar over welke informatie hebben we 

het precies? Ook in het kader van privacy? Wat ontvangen jullie allemaal aan 

informatie?” 

 

“Niets”, zegt Hermine. “De informatie die wij tot ons krijgen zijn de NAW-gegevens, het 

BSN en welke zorgverlener de zorgvrager heeft. En daar volgt een code met een bedrag 

uit. Van belang is dat we de gegevens pas kunnen verzamelen als mensen eerst bij ons 

komen en aangeven dat ze deze informatie willen delen.” 

“De privacy is dus gegarandeerd?”, vraagt Greet nogmaals, nu specifiek. 

“Lastig om te zeggen”, erkent Hermine. “Het is en blijft immers mensenwerk. Er kan 

altijd wat misgaan, maar we hebben er oog en aandacht voor en we begrijpen ook 

volkomen dat men een drempel voelt om de informatie te delen.”  

 

Een ouder vraagt zich af: “Wat als het misgaat? Als de gesprekken met de gemeente 

bijvoorbeeld volledig vastlopen?” 



 

 

 

Hermine geeft aan: “Voor die gevallen is er uiteraard een vertrouwenspersoon, een 

klachtenorganisatie, te benaderen. Maar we hopen dat uiteraard voor te zijn. We zien 

liever dat mensen ons zélf over die gevallen benaderen, dan doen we vervolgens onze 

uiterste best samen tot een goede oplossing te komen. Laat ongemak dus vooral 

weten!” 

 

Een andere ouder in de zaal wil graag een successtory delen: “Ik had gebeld voor een 

indicatie voor een zorgboerderij, voor mijn zoon. Ten eerste werd ik alleraardigst 

geholpen. Ik werd spoedig teruggebeld door MEE en er heeft prettig mailcontact 

plaatsgevonden. Daarnaast is iemand van Jeugdzorg bij ons thuis geweest; deze 

medewerker schreef enkel op wat hij nodig had en heeft verder niks gekopieerd of 

meegenomen, dit in het kader van de privacyvraag van zonet. Tot slot hebben we de 

beschikking gekregen! Het kan dus ook heel goed gaan!”, besluit de enthousiaste ouder. 

 

Hermine reageert: “Heel fijn om te horen. Dit verhaal komt goed overeen met hoe we 

willen werken!” 

 

Vervolgens kondigt Greet de pauze aan. Tijdens deze pauze mogen de aanwezigen 

genieten van een optreden van het duo Kazou. Zij brengen ons met zang en een 

akoestische gitaar het nummer ‘Oceaan’ van Racoon ten gehore, bekend van de film 

Alles is Familie. Een mooi intermezzo! 

 

=Pauze= 

 

Greet hervat het Autismecafé met een vraag die gesteld is tijdens de pauze: “Kan er in 

Renkum geen úittocht van Sinterklaas gevierd worden? Veel kinderen met autisme 

vinden het maar lastig: Sinterklaas heeft wel een uitbundige intocht, maar echt 

vertrekken doet hij niet! Niet openbaar tenminste. Is er iets mogelijk?” 

 

Hermine is duidelijk in haar antwoord: “Nou, als mensen een uittocht willen; organiseer 

het maar! De vraag is niet ‘kunnen we een uittocht krijgen’, maar organiseer het 

gewoon zelf!” 

 

Greet legt een brug tussen het ‘zelf organiseren’ met een vraag aan ervaringsdeskundige 

ouder Loes. “Veel ouders vinden het spannend hun verhaal te doen bij de gemeente 

waar ze wonen/werken. Daarom hebben wij ‘onafhankelijke Loes’ uitgenodigd; zij kan 

vrijuit spreken over waar zij tegenaan liep en hoe zij de zorg georganiseerd heeft. Hoe is 

dat bij jou gegaan, Loes?” 

 

Loes legt uit: “Ik heb een zoon van 15 en een dochter van 12; het zijn beide kinderen 

met autisme. Mijn man is niet officieel gediagnosticeerd, maar die vind ik soms ook licht 



 

 

 

autistisch (red. de zaal lacht) en ikzelf lijd aan ADD, een variant op het welbekende 

ADHD. We hebben al heel wat jaren PGB, maar daarvoor was er een grote zoektocht 

nodig. Nu alles goed geregeld en georganiseerd is, hebben we een erg leuk leven. Maar 

de zorg is wel nodig. Als die weg zou vallen voorzie ik grote problemen. Zo heeft mijn 

puberzoon een persoonlijk begeleider. Een puberende zoon kan sowieso lastig zijn, en 

reken daar het autisme dan nog maar eens bij op! Waar je een ‘normale’ puberende 

zoon misschien juist wat los zou laten, zodat hij ‘z’n eigen ding kan doen’, móeten wij 

controle houden op onze zoon. Daarom hebben we een opvanghulp in huis. Hierdoor 

wordt hij begeleid in huiswerk maken, worden eventuele woedeaanvallen goed 

opgevangen en genieten wij daardoor van een betere sfeer in huis. 

 

Greet pakt het woord weer terug: “Ok, dus met PGB, hoe je het nu thuis georganiseerd 

hebt, red je het aardig, vertel je. Nou is er naast PGB ook nog ‘zorg in natura’. Wat 

vindt gemeente Renkum? 

 

Hermine: “Renkum heeft contracten gesloten met 140 zorgaanbieders. Het zou wel heel 

raar zijn als daar niet iets passends tussen zit voor iedereen. Wij koppelen de zorgvrager 

aan de zorgaanbieder, zodat je zeker kunt zijn dat alles goed bij elkaar aansluit. In het 

verleden bleek die koppeling helaas niet altijd te passen; daarvoor is toen het PGB 

ingeroepen. Maar eigenlijk zou dat niet nodig hoeven zijn. Wij hebben echt alle vormen 

van zorg, in natura, ingekocht. Maar daarbij blijft; ook al betalen wij de rekening, de 

zorgvrager is de klant. Dus een zorgverlener vanuit ‘zorg in natura’ zou de zorgvrager net 

zo moeten behandelen als bij PGB. En daar gaan we naartoe werken.” 

 

Een ouder reageert: “Het valt mij op dat ‘zorg in natura’ veel duurder is dan PGB. Wij 

hadden een hulp van SIZA, daar betaalde we € 13,31 per uur voor. Zij nam ontslag bij 

SIZA en toen hebben we haar persoonlijk teruggekocht voor € 20,- per uur.” 

 

Hermine: “We zitten nu in een overgangsfase; voorheen is nooit kritisch gekeken naar 

zulke misstanden. Daarbij komt dat bedrijven nou eenmaal overhead incalculeren. Dus 

een prijsverschil zal er altijd blijven, maar het kan zeker wat dichter bij elkaar liggen. 

Daar worden gesprekken over gevoerd; wij zijn daar al mee bezig.” 

Peter mengt zich in het gesprek: “Stuurt de gemeente dat aan?” 

Hermine: “Als wij grote verschillen zien, moeten wij weer opnieuw aanbesteden.” 

  

Greet hervat het onderwerp PGB en richt zich weer tot Loes: “Wat vind jij het fijne van 

PGB?” 

  

Loes: “Bij ‘zorg in natura’ had ik minder budget om vrij te besteden. Middels PGB 

hebben wij zelf mensen uitgenodigd, een soort sollicitatiegesprekken thuis gehad, om te 

kijken ‘wie past het beste in ons gezin’. Een kind maakt daarnaast verschillende fases 



 

 

 

door. Dus ieder jaar hebben we opnieuw gekeken wat op dat moment het beste was om 

in te kopen aan zorg. Maar dat blijft dus wel een zoektocht. Wij zijn een gezin met 

gebruiksaanwijzing; wij kunnen gewoonweg niet zonder deze zorg.” 

 

Greet: “En hoe zit het met je sociale netwerk; kun je daar een beroep op doen?”  

 

Loes: “Autisme is genetisch overdraagbaar; het zat al in de familie. Dus uit ouders of 

schoonouders, wat dan ook het geval mag zijn, kun je dan al niet putten! En familieleden 

die niet dicht je in de buurt wonen vraag je ook niet makkelijk. Het familienetwerk is dus 

al miniem. Daarnaast blijken ouders van kinderen met autisme, dit is naar voren 

gekomen tijdens andere Autismecafés, een grote drempel te ervaren om anderen te 

benaderen voor bijvoorbeeld oppassen. Het is een complex gebeuren.” 

 

Hermine reageert: “Het zal je niet verbazen dat we daar inderdaad rekening mee 

houden. We spreken een zorgplan met de zorgvrager af. Is dat vervolgens nog niet 

duidelijk, dan moeten we doorpakken. Is er begeleiding nodig, dan regelen we dat. 

Vanaf het begin moet duidelijk zijn wat we kunnen doen om de situatie te normaliseren. 

Aan de voorkant moet dat al besproken worden. Bij problemen op school bijvoorbeeld 

wordt al heel snel geroepen ‘Het ligt nooit aan de juf’, maar dat gaat mij te makkelijk. ‘Er 

is wel iets met je kind, maar er is geen stempel te vinden.’ Pak dat dan door, is mijn 

devies. Ik denk echt dat we zo’n zaken aan de voorkant op moeten lossen. Zodra in een 

vroeg stadium bekend is wat er scheelt, kan dat voortijdig opgepakt worden en kan de 

leerling met autisme bijvoorbeeld wél die extra begeleiding krijgen, die de juf niet kan 

geven.” 

 

Greet vat samen en richt zich weer tot Loes: “Het gesprek is dus erg van belang om 

helder te krijgen welke zorg nodig is. Heb jij het gesprek al gehad?” 

  

Loes: “De indicatie loopt tot juni, dan vindt ook ons gesprek plaats. Maar dat er 

bezuinigd gaat worden zit er helaas wel in denk ik.” 

Hermine haakt in: “Is een verhoging ook mogelijk?” 

Loes: ”Ik hoop het! Ik heb er nog geen ervaring mee gehad of van anderen gehoord dat 

dat gebeurt, maar wij laten ons verrassen!” 

Peter mengt zich vanuit de zaal in het gesprek: “Loes voert zelf duidelijk de regie. Is het 

daardoor mogelijk iets in het budget te regelen?” 

Hermine reageert daar enthousiast op: “Als de zorgvrager met een goed verhaal, een 

goed plan, komt, dan denk ik echt wel dat het budget verhoogd kan worden. Dat moet 

bij ons in Renkum straks ook tot de mogelijkheden behoren. Wederom: inzetten via de 

voorkant.” 

 



 

 

 

Greet: “Ok, dat is duidelijk en hoopvol! Loes, het kan soms erg moeilijk zijn voor 

gezinnen met kinderen met autisme. Heb jij nog tips of iets dat je de zaal mee wilt 

geven? 

 

Loes reageert: “Om eerlijk te zijn; wij hebben mazzel. Mijn moeder denkt bijvoorbeeld 

vaak met ons mee, waar we erg veel aan hebben. Maar veel vind je vanzelfsprekend. Zo 

moet ik elke avond aan mijn zoon van 15 stappen uitleggen. Wat moet wanneer op 

welke manier, etc. Dat is een extra zorg die bij een ‘normaal gezin’ niet nodig is. En daar 

sta je op een gegeven moment niet meer bij stil. Belangrijk is om het gesprek aan te 

gaan; zo specifiek mogelijk. Wanneer en waarom ben je als ouder moe? Wat is je 

hulpvraag precies? Hoe wil je je kind met autisme het beste begeleiden? Waar heb je 

zelf ondersteuning bij nodig? Vind je het lastig om dat tot woorden te brengen, zoek dan 

eerst een ondersteunende organisatie zoals MEE op.” 

Loes krijgt vervolgens positieve reacties vanuit de zaal terug: “Chapeau!”, “Erg knap en 

goed, hoe jij het georganiseerd hebt!” 

Loes: “Het lijkt nu misschien ‘Lalala, dat doe ik even’, maar na de diagnose is het echt 

een verwerkings- en zoektocht geweest. Ik heb daarnaast een burn-out van 3 maanden 

gehad, kreeg toen een TIA en daarna volgde wéér een burn-out, van een jaar..” 

 

Ilja haakt daar op in: “Volgens mij geldt zo’n soortgelijk verhaal voor veel mensen.. 

Maar het is een weg die door iedereen alleen wordt afgelegd. Al die mensen zouden dit 

volgens mij, op dat bewuste moment, graag met anderen, gelijkgestemden, willen 

delen. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Worden daar stappen in gezet?” 

 

Hermine reageert: “Dat kan niet. En mag ook niet; dit is een vrij land, men mag zelf 

keuzes maken. Iedereen verwerkt die start, die voorkant, op hun eigen tempo en op hun 

eigen manier. Wij gaan dan nog geen stappen zetten voor de zorgvrager. Pas als alles 

bekend is, en een zorgplan gemaakt is, dan pas gaan wij stappen zetten. Niet aan de 

voorkant al, als het plan/de begeleiding nog niet vastgesteld is. Ook voor de privacy en 

veiligheid van de zorgvrager.” 

 

Ilja: “Dat begrijp ik, maar er komt opeens zoveel op je af, als ouder van een kind met 

autisme. Iets minder eenzaam zijn, ook aan de voorkant, zou fijn zijn. Ik ervaar dat veel 

mensen daar toch iets mee willen doen, met hun ervaringen. Wat kunnen we doen met 

onze verhalen?” 

 

Loes haakt er op in: “Ik heb veel activiteiten georganiseerd om in contact te komen met 

andere ouders. Zo kwam ik in contact met Ovaal, waardoor nu de Autismecafés 

georganiseerd zijn. Die avond helpen al erg goed om ervaringen en verhalen te delen.” 

 



 

 

 

Een ouder deelt een ervaring/tip: “Ik heb een zoon van 9 met autisme. Toen bekend 

werd dat hij autistisch was, schoot er van alles door mijn hoofd: hij zal zijn school nooit 

afmaken, hij slijt zijn leven alleen en afgesloten op zolder, etc. Ik zat toen tevens in het 

laatste trimester van een zwangerschap en raakte door alle zorgen in een burn-out. 

Iemand, die zelf ook ervaring had in het leven met een kind met autisme, attendeerde 

mij er toen op dat ik door het drama heen moest bijten. Organiseer jezelf en je leven 

juist naar de volgende fase; zoek ouders met kinderen met autisme op die al in die 

volgende fase zitten. Dat brengt balans en een realistische, uitvoerbare, visie op wat je 

te wachten staat. Grappig overigens om te horen dat Hermine de politiek juist in is 

gegaan omdat ze erachter kwam dat er weinig goed geregeld was voor mensen met 

kinderen met autisme: ik ben juist de politiek uitgestapt omdat ik een kind met autisme 

heb. Het was gewoonweg niet te combineren voor mij!” 

 

Het delen van ervaringen blijkt goed te vallen in de zaal, merkbaar door reacties als: “Ja, 

waarom zouden we allemaal het wiel opnieuw gaan uitvinden?”. Arjan van VAB wijst 

ons op www.autismewegwijzer.nl (gekoppeld aan www.watvindik.nl): “Deze website 

staat vol met ervaringen en tips. Ook voor het Sociaal Loket is het handig; er staat 

algemene, landelijke info op en veel tips, ook over doorverwijzingen, waardoor men zelf 

aan de slag kan.” 

 

Greet haakt in op het enthousiasme: “Nou is het al heel fijn dat Renkum zelf al heeft 

aangegeven een autisme-vriendelijke gemeente te willen zijn, maar ik vind het ook erg 

leuk om te merken dat veel mensen hier zelf de regie zouden willen voeren en met 

elkaar in contact willen komen. Ik zou zeggen: start ook een Autismecafé in Renkum!” 

Peter vult aan: “Wij kunnen helpen met het opzetten van deze cafés.” 

 

Een ouder vraagt zich af: “Dat wij hier nu deze informatie ontvangen is erg fijn, maar 

wat te denken van de mensen die hier niet zijn? We bevinden ons uiteindelijk toch op 

allemaal eilandjes, zodat je nuttige informatie kunt mislopen. Is er geen soort Kieswijzer 

of iets dergelijks, voor ouders van kinderen met autisme? Met in die wijzer een sociale 

kaart met daarop alle zorgaanbieders en soorten hulp?” 

Hermine reageert: “Op die manier denk je in oplossingen, maar het gaat ons juist om 

het zoeken naar je behoefte; die voorkant. Wat heb je écht nodig. Een productenboek is 

niet wat we willen. Men moet eerst zelf achterhalen en weten wat hij nodig heeft.” 

 

Greet vat samen: “Een sociale kaart blijkt dus wel de wens maar te zijn, maar Hermine 

geeft aan dat het echt maatwerk betreft. Het is dus erg van belang het gesprek aan te 

gaan. Daarnaast is het verstandig wat ervaringsdeskundigen op te zoeken in je 

omgeving, zodat je niet voor (nog meer) verrassingen komt te staan. Een Autismecafé 

kan daar handig voor zijn; wil je hier meer over weten, neem dan contact op met 

Janneke van Bockel op www.autismecafe.nl. Alle informatie van vanavond is ook op 



 

 

 

deze website na te lezen. Voor nadere informatie en specifieke vragen over de zorg in 

Renkum kun je contact opnemen met Hermine via h.vanden.berg@renkum.nl.“ 

Vervolgens sluit Greet af: “Verder wil ik de locatie, de genodigden en uiteraard alle 

aanwezigen van harte bedanken. Dit was de laatste avond van deze reeks Autismecafés. 

Wij hopen dat jullie allemaal met meer helderheid en minder vragen naar huis zijn 

gegaan. Fijne avond nog!” 

 

Na deze afsluiting trakteert Greet de genodigden en muzikaal duo Kazou nog op wat 

lekkers als bedankje en worden er enquetes over de avond uitgedeeld. Helemaal leuk 

om te vermelden is dat aan het einde van de avond reeds 4 vrouwen zich verzameld 

hebben om samen in Renkum een Autismecafé te realiseren. Zo zien we het graag! 

 

Paula Hubbers 

06 – 18 72 94 34   

 

 

 

 

 


