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Ervaringen vanuit de doelgroep



Even voorstellen
Céline Mollink

• Psycholoog SCOS
• Diagnostiek

• Behandeling

• Onderzoek

• Autisme coach/spreker
• AutismeKRACHT

• Coaching, lezing/training, bijeenkomsten 'lotgenoten'

• Instagram 9000+ volgers



Doelgroep

Reacties gevraagd uit een groep van 9000+ mensen met autisme en/of mensen uit 
hun omgeving en/of professionals.

Drie vragen gesteld;

1. Waar liep je vast?

2. Wat hielp?

3. Welke ideeën en suggesties heb je voor verbetering?



Waar liep je vast?
• Onvoldoende kennis ASS bij professionals 

• Huisarts of POH kent aanbod autisme hulpverlening niet

• Onduidelijke communicatie 

• Complexe systemen 

• Onvoldoende serieus worden genomen/ overschat worden / te weinig tijd nemen 

• Verzekeringen/vergoedingen niet voor in aanmerking komen 

• Wachtlijsten / misdiagnostiek / geen of geen juiste behandeling krijgen 

• Verkeerde indicaties, buiten verschillende regelingen vallen 

• Onvoldoende samenwerking tussen betrokken organisaties 

• Te veel hulpverleners en contactpersonen 

• Onduidelijkheid over mogelijkheden (zoals studietoeslagen, vergoedingen vanuit UWV voor eventuele 
opleidingen, PGB, WMO etc) 



Wat hielp, gaf baat?

• Kennis van ASS bij de professional

• Serieus nemen, luisteren, meedenken 

• Duidelijk communiceren 

• Overleg en afstemming tussen verschillende organisaties

• Contactpersonen aanbieden zoals (job)coach of maatje 

• Informeren over mogelijkheden (PGB, studietoeslag etc.) 



Welke ideeën en suggesties heb je voor verbetering

• Maatwerk: kijken naar de persoon met ASS in plaats van veralgemeniseringen 
vanuit de diagnose 

• Mens-mens contact 

• Eén aanspreekpunt per instantie 

• Goede afstemming/verbeteren samenwerking tussen instanties 

• Manier van communicatie versimpelen/verduidelijken 

• Deskundigheidsbevordering ASS bij professionals 

• Levensloopbegeleiding



Kortom

Waar liep je vast tussen de raderen?

• Onvoldoende afstemming in contact (kennis ASS onvoldoende)

• Veel onduidelijkheden

• Onvoldoende samenwerking tussen organisaties

Wat hielp, gaf baat?

• Kennis van ASS (bij vrouwen)

• Start bij het aangaan van een goed contact (serieus nemen, meedenken, duidelijke communicatie)

Suggesties voor verbetering

• Deskundigheidsbevordering

• Maatwerk

• Samenwerking en communicatie verbeteren tussen verschillende instanties (kortere lijnen)



Vragen?

Contact:

c.mollink@dimence.nl

info@autismekracht.com
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