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TEKST DANY DEWULF   BEELD BEERSE

‘Laten we niet te vlug willen gaan,’ 
zegt OCMW-voorzitter en sche-
pen van Sociale Zaken Simonne 

Woestenborghs, wanneer ze het over 
mensen met autisme heeft. ‘Tijd geven. 
Op het ritme van de mensen gaan. Het 
gaat over willen en kunnen. Laten we 
hun onze visie op het leven en de sa-
menleving niet opdringen.’ Samen met 
Tinne Peeters, coördinator burger en 
welzijn van het OCMW en de gemeen-
te Beerse, wil Simonne Woestenborghs 
een samenleving waarin iedereen de 
kans krijgt zich op eigen tempo en naar 
eigen vermogen te ontwikkelen, te groei-
en en open te bloeien, ook mensen met 
onzichtbare beperkingen zoals autisme. 
Beerse toont hoe een gemeente een inclu-
sieve samenleving kan stimuleren.

Autisme als referentie
De variatie onder mensen met autisme is 
zo groot dat je om hen te ondersteunen 
moet denken vanuit de mens, in plaats 
van vanuit een systeem. Een integrale 
strategie op maat is daardoor juist bij 
deze groep mensen effectiever dan on-
dersteuning met een standaardaanbod. 
En in de praktijk blijkt dat wanneer het 
gemeentelijke beleid de participatie van 
mensen met autisme goed ondersteunt, 
de kwaliteit van de dienstverlening aan 
alle burgers op al hun levensdomeinen 
substantieel verbetert. Autismevrien-
delijkheid betekent de waarde van ver-
schillen tussen mensen zien, waardoor 
iedereen zichzelf kan zijn. Een autisme-
vriendelijk beleid erkent dat elke mens 
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Niets over ons zonder ons: 
Beerse autismevriendelijk

Tinne Peeters en Simonne 
Woestenborghs willen een 
samenleving waarin iedereen de 
kans krijgt zich op eigen tempo en 
naar eigen vermogen te ontwikkelen, 
te groeien en open te bloeien, ook 
mensen met onzichtbare beperkingen 
zoals autisme.  

Uniek, puur zichzelf, eerlijk, kwetsbaar. Mensen met autisme kijken 
dwars door ons heen. Ze zien dingen waar wij overheen kijken. Ze 
hebben hun eigen logica. Daardoor leren ze ons anders naar de wereld 
kijken. Ze kunnen niet anders. Mensen met autisme tonen in Beerse 
de weg naar een betere wereld.
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in alle facetten van zijn leven mogelijk-
heden, talenten, uitdagingen en kwets-
baarheden heeft. Als kwetsbare mensen 
aan de samenleving deelnemen zoals ie-
dereen, dan verhoogt de kwaliteit van 
leven en het dagelijkse levensgeluk van 
elke mens. Het vermindert bovendien de 
kans op uitval en behoefte aan curatieve 
zorg, waardoor de maatschappelijke kos-
ten van ondersteuning en zorg verlagen. 

Participeer meer
Het strategisch plan autisme van Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin Jo Vandeurzen wil de parti-
cipatiekansen van mensen met autisme 
verhogen, maar ook die van alle ande-
ren met participatiemoeilijkheden. De 
eerste van de vijftien acties in het plan 
bouwt aan een samenleving die voor 
mensen met autisme toegankelijk is, 
door autismevriendelijke maatregelen 
te stimuleren en in te burgeren in scho-
len, vrijetijdsorganisaties, diensten ar-
beidsbemiddeling, bibliotheken, cul-
tuurcentra, politie, openbaar vervoer, 
justitie, gezondheidscentra en gemeen-
telijke diensten. Dit betekent concrete, 
ondubbelzinnige informatie presenteren, 

zowel verbaal als non-verbaal. Maar ook 
de infrastructuur, de procedures, de ar-
chitectuur moeten zoveel mogelijk afge-
stemd zijn op de behoeften van mensen 
met autisme.

Inleefavond met 
ervaringsdeskundigen
Al in 2013 neemt de Gezondheidsraad 
van Beerse het initiatief om samen te zit-
ten met organisaties die zich om autisme 
bekommeren. Medio 2014 organiseert hij 
een inleefavond onder leiding van Marc, 
een man met autisme. De uitnodiging 
voor deze avond wordt zo breed moge-
lijk verspreid, in de hoop vijftig mensen 
te bereiken. Maar er schrijven zich meer 
dan 160 mensen in en ze komen ook al-
lemaal. ‘Meestal omdat ze een familielid 
met autisme hebben of iemand kennen 
in hun vriendenkring,’ zegt Simonne 

Woestenborghs. ‘Gemiddeld heeft een 
op de honderd mensen autisme, en een 
op de twintig kenmerken van autisme. 
Reken maar uit hoeveel mensen dat in 
je gemeente zijn.’ Op het einde van de 
informatieavond willen veertig mensen 
met autisme of hun ouders uitgenodigd 
worden voor een werkgroep. Zij komen 
eind dat jaar samen om een overzicht op 
te stellen van wie op korte of lange ter-
mijn welke ondersteuning nodig heeft. 
De mensen zelf willen vooral meer in-
formatie over autisme verstrekt zien, zo-
dat mensen met autisme sneller worden 
begrepen. 
Ondertussen heeft er in september 2014 
een bijeenkomst plaats van de gezond-
heidscoördinator in Beerse, het gemeen-
telijk bijzonder onderwijs, Giels Bos, Het 
Raster, het OCMW en de Vlaamse Ver-
eniging Autisme om een gedeelde visie 
en gemeenschappelijke doelstellingen te 
bepalen. Simonne Woestenborghs: ‘We 
letten op dat we geen nieuwe acties uit-
werken, maar zoeken naar bestaande 
projecten waarin inclusie mogelijk is en 
waarmee we kunnen samenwerken. Het 
resultaat is een mooie mix van organi-
saties, projecten en ervaringen.’ Daarna 
blijven beide werkgroepen samenkomen 
om plannen uit te tekenen. 

Vertelsessies
Volgens Simonne Woestenborghs wil 
Beerse de inwoners, de organisaties, 
maar ook gemeentelijke en andere dien-

sten en verenigingen motiveren en acti-
veren, zodat mensen met autisme en hun 
sociaal netwerk zichzelf kunnen zijn. 
‘Hiervoor hebben we een kader gecreëerd 
om toekomstige individuele vragen een 
antwoord te geven. Zo organiseren we 
nu praatgroepen en ontmoetingen tus-
sen mensen met autisme en, afhankelijk 
van het doel en het onderwerp, met hun 
familiaal of sociaal netwerk en de priori-
taire doelgroepen. We hebben vertelses-
sies door mensen met autisme, “meet, 
greet and talk”-rondetafels over de meest 
uiteenlopende onderwerpen, gaande van 
seksualiteitsbeleving tot werkgelegen-

Autisme in het kort
Alles wat mensen met autisme zien, horen, proeven, ruiken en voelen, verwerken ze op 

een andere manier dan mensen zonder autisme. Dikwijls zien ze niet de samenhang tussen 

losse elementen, ze leggen de verbanden niet of geven een andere betekenis aan dingen, ze 

hebben moeite om het onderscheid te maken tussen wat belangrijk en onbelangrijk is. Ze 

hebben meer tijd nodig om de dingen te begrijpen. Maar daardoor hebben ze vaak meer oog 

voor details, kunnen ze out of the box denken en leggen ze verbanden waar anderen nooit 

op komen. Vaak hebben mensen met autisme problemen met het zien van de bedoeling, en 

met plannen, organiseren en uitvoeren. Ze worden snel afgeleid door externe prikkels en 

kunnen hun alertheid moeilijker reguleren. Dit geldt ook voor hun emoties en hun motivatie. 

Soms hebben mensen met autisme problemen om een ander te begrijpen. Ze weten niet 

goed wanneer een ander boos, blij, sarcastisch of verdrietig is. Ze worden snel boos, wanneer 

ze iets of iemand niet goed begrijpen. Grapjes begrijpen ze niet altijd zo goed. En ze houden 

helemaal niet van onverwachte veranderingen. Behalve wanneer zij zelf die verandering 

initiëren. Ze weten soms niet goed hoe ze met anderen moeten omgaan. Grote groepen zijn 

meestal te druk voor hen. Hierdoor moeten ze vaak zien te overleven in de sociale interactie, 

in de communicatie en op het gebied van verbeelding. 

Maar net zoals bij alle mensen is de keerzijde van hun beperking net hun talent. Sommige 

mensen met autisme kunnen zich verdiepen in een bepaald onderwerp en bereiken daarin 

een diepgang als geen ander. Ze geraken geboeid door ongewone zaken, en vergaren heel 

veel kennis. Vaak kunnen ze onverstoorbaar doorwerken. Of ze merken veranderingen heel 

snel op. Ze onderzoeken de wereld heel grondig. En hoewel ze een grap niet steeds begrijpen, 

hebben ze een eigen gevoel voor humor en kunnen ze erg verrassend uit de hoek komen – tot 

grote hilariteit van iedereen. Maar bovenal zijn ze eerlijk, heel consequent en consistent met 

zichzelf. DD

Simonne Woestenborghs: ‘Gemiddeld heeft een op 
de honderd mensen autisme, en een op de twintig 
kenmerken van autisme. Reken maar uit hoeveel mensen 
dat in je gemeente zijn.’
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heid. Evengoed hebben we een evene-
ment georganiseerd voor werkgevers en 
zijn er andere netwerkmomenten. Ou-
ders, mensen met autisme of dienstver-
leners kunnen referentiepersonen zijn, 
omdat ze informatie kunnen verstrek-
ken over autisme en de beste manier om 
ermee om te gaan. We hebben al zo’n 
referentiepersoon in Beerse. Daarnaast 

leggen we een vrijwilligersbestand aan, 
met mensen met autisme die vrijwilli-
gerswerk willen doen, en met mensen die 
iets willen betekenen voor mensen met 
autisme of hun sociaal netwerk. Tot slot 
werd in de plaatselijke school een diver-
siteitsleerkracht aangesteld. Vanuit Giblo 
is er ondersteuning in de andere lagere 
scholen. Zo worden er auti-avonden voor 
ouders georganiseerd.’

Dienstverlening zonder afleiding
Maar de gemeente heeft ook de eigen 

dienstverlening laten doorlichten door 
enkele mensen met autisme. Zo heeft 
coördinator Tinne Peeters geleerd dat 
mensen met autisme snel afgeleid zijn: 
‘Als er op een tafel aan het loket iets ligt, 
horen ze niet meer wat er wordt gezegd. 
Alles wat de aandacht afleidt, hebben 
we nu verbannen. Als we mensen met 
autisme doorverwijzen naar een collega 

en ze moeten de trap nemen, dan zeg-
gen we er nu bij waar die trap zich be-
vindt, want er zijn twee trappen in ons 
gebouw. We geven ook een plattegrond 
mee. We hebben ooit gemerkt dat ie-
mand met autisme bleef wachten, ook 
als de collega niet opdaagde. Nu geven 
we op voorhand aan wat hij dan moet 
doen.’ Een andere tip die ze graag door-
geeft: een foto van de medewerker bij de 
deur hangen voor de visuele herkenning. 
Al deze aanbevelingen neemt Beerse mee 
bij de inrichting van het nieuwe gebouw 

waar het OCMW, de politie en de an-
dere gemeentediensten gehuisvest zul-
len worden. ‘Zo verhogen we meteen de 
toegankelijkheid van ons gebouw en van 
onze dienstverlening voor alle burgers in 
Beerse,’ zegt Tinne Peeters. ‘We zijn nu 
trouwens van plan een mobiele versie van 
de inleefsessie te maken en ermee op pad 
te gaan, zodat we UNIZO, de werkgevers 
en andere maatschappelijke organisaties 
goed kunnen informeren over autisme-
vriendelijkheid.’
Als we de balans opmaken in welke mate 
Beerse een autismevriendelijke gemeente 
is en waar nog groeipotentieel is, gaat het 
over waarde, eigenwaarde, mensen een 
plaats geven, dankbaarheid, groeien en 
openbloeien. En dat dankzij mensen met 
autisme, want zij zijn de katalysator voor 
levenskwaliteit. 

Dany Dewulf is VVSG-stafmedewerker 

vermaatschappelijking van zorg

Wanneer het gemeentelijke beleid de participatie van 
mensen met autisme goed ondersteunt, verbetert de 
kwaliteit van de dienstverlening aan alle burgers op al hun 
levensdomeinen substantieel.


