
 

 

Keuzehulp: Wie wordt mijn Levensloopbegeleider? 
Deze keuzehulp geeft een beeld over hoe levensloop ingevuld kan worden en waar mensen met autisme op kunnen letten bij het 
maken van een keuze voor een levensloopbegeleider. 

 
Levensloopbegeleiding van Vanuit autisme bekeken start met een visie over wat goede 
ondersteuning is. Hierbij staan steeds de beleving, behoeften, wensen, mogelijkheden 
en beperkingen van de persoon met autisme centraal. Wij zien de persoon met autisme 
graag zo veel als mogelijk in regie over zijn of haar eigen leven. Al luisterend naar wat 
mensen met autisme cruciaal vinden voor goede levensloopbegeleiding kwam het 
belang van een goede klik tussen de persoon met autisme en zijn of haar 
levensloopbegeleider overduidelijk naar voren. Een levensloopbegeleider komt namelijk 
heel dichtbij in het leven van iemand met autisme. In dit document belichten we zaken 
die kunnen helpen bij het maken van een goede keuze.  
 
Het belang van de klik 
“Als ik geen klik ervaar, gaat het sowieso niet werken” is de uitspraak die we serieus 
nemen. Maar waarop is zo’n klik gebaseerd? Dat blijkt een vraag die in zijn 
algemeenheid lastig te beantwoorden is. Daarom proberen we dat ook niet. Deze 
vraag kan beantwoord worden door de persoon met autisme, evt. geholpen door diens 
naasten en natuurlijk ook door de levensloopbegeleider. Soms ervaart iemand een klik 
vanwege eenzelfde leeftijd of sterrenbeeld, vanwege eenzelfde culturele achtergrond, 
voorkeur voor voetbalclub of hobby. Soms is er ook een duidelijke reden waarom er 
geen klik ervaren wordt. Dat kan bv. te maken hebben met een te schelle stem, 
kledingkeuze, een vervelende deodorant of een dominante uitstraling. Elke reden is 
valide. Zowel vóór aanvang van de pilot Levensloopbegeleiding1 als tijdens de pilot 
geven mensen massaal het belang van de klik aan. 
 
Is een goede klik voldoende? 
Nee. Een goede klik is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet voldoende 
voorwaarde. De levensloopbegeleider komt voor de taak te staan om positieve 
beweging te brengen in het leven van de persoon met autisme. Dat vraagt een 
bepaalde houding, kennis, vaardigheden en de bereidheid hier tijd en energie in te 
steken. De perfecte levensloopbegeleider zou een schaap met vijf poten moeten zijn. 
Die lopen er weinig rond. Daarom functioneren onze levensloopbegeleiders in 
regionale groepen. Hierin worden trainingen en intervisies gegeven. Zo is er voor elke 
levensloopbegeleider de mogelijkheid om kennis aan te vullen, feedback en zelfs 
praktische hulp te vragen. Door deze voorziening hoeft niet elk schaap vijf poten te 
hebben. Het gaat om een totaalplaatje van klik, houding, kennis en vaardigheden. Het 
is aan de persoon met autisme (of de naasten, bij een jong kind) om alles te wegen en 
een keuze te maken. 
 
 

 

 

 



 

Wie kan er gekozen worden? 

Een deelnemer kan zelf kiezen wie zijn levensloopbegeleider wordt: iemand uit zijn 
eigen netwerk, een naaste of bijvoorbeeld een kennis of leraar of een professionele 
hulpverlener waar hij eerder fijn mee heeft gewerkt. Indien de persoon met autisme 
niet vanuit het eigen netwerk iemand kent die de rol van levensloopbegeleiding op 
zich kan en wil nemen, dan bieden we binnen de pilot levensloopbegeleiding een pool 
van mensen om uit te kiezen. 
 
In alle gevallen zal de uitvoeringsorganisatie LLB VAB ook beoordelen of ze iemand 
geschikt vinden als levensloopbegeleider. Als een deelnemer zelf iemand kiest, dan 
volgt er daarna dus een gesprek  tussen deze gekozen persoon en de 
uitvoeringsorganisatie LLB-VAB waarna een besluit genomen wordt. In de pool van 
levensloopbegeleiders worden slechts personen toegelaten die geschikt geacht 
worden. 
 
Doelen levensloopbegeleiding 
De persoon met autisme ontwikkelt zich naar vermogen, passend bij zijn behoeften, 
wensen, mogelijkheden en beperkingen en participeert zo zelfstandig mogelijk in de 
samenleving. Hierbij is aandacht voor het vergroten van de zelfredzaamheid, 
zelfreflectie en zelfinzicht.  Levensloopbegeleiding is niet gericht op het ‘comfort’ van 
de deelnemer, maar mag ten behoeve van groei op momenten best ‘schuren’, 
uitdagen.   
 
Uitgangspunten van levensloopbegeleiding 

 
De klik 

 

 
 
De deelnemer kiest de levensloopbegeleider waarmee deze een persoonlijke klik heeft 
waardoor in een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd. 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levensloopbegeleider en de persoon met autisme spreken de intentie uit zich 
gedurende langere tijd aan elkaar te verbinden zodat er continuïteit is. We noemen dit 
‘levenslang’, echter indien een levensloopbegeleider niet naar tevredenheid 
functioneert of wenst te stoppen 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De levensloopbegeleiding kan levensbreed, dus over meerdere levensgebieden ingezet 
worden. 
 

 

 
De levensloopbegeleiding is levensvolgend, waarmee we bedoelen dat deze op- en 
afgeschaald wordt naar behoefte van de deelnemer. Indien mogelijk gaat de inzet van 
de levensloopbegeleider terug naar een waakvlamcontact 

 
1 Een levensloopbegeleider kan de begeleiding beeindigen. In de praktijk blijkt dat de zorg waarmee levensloopbegeleider en 
deelnemer elkaar hebben uitgekozen, maakt dat er relatief weinig wisselingen zijn. 



 

Doen wat nodig is  
Levensloopbegeleiders werken niet met een vooraf een voorgeschreven methode en 
werken niet met doelen. Er zijn geen pasklare antwoorden. Zij benutten het 
momentum. Zij worden uitgedaagd werkelijk te luisteren naar de persoon met autisme 
en succeservaringen te realiseren voor deelnemers die in hun leven al heel vaak 
verkeerd zijn ingeschat, waardoor ze zowel zijn overvraagd als dat tegelijkertijd 
talenten onbenut zijn gebleven.  
 
Samenwerkend team 
De aard van het werk maakt dat een levensloopbegeleider een samenwerker moet 
zijn, een open houding en kennis van autisme moet hebben, evenals 
coachingsvaardigheden en verstand van wet- en regelgeving en een ruim lokaal 
netwerk. Omdat niemand een schaap met vijf poten is voorziet de aanpak in een 
uitgebreid scholingstraject met regionale intervisiegroepen voor reflectie, 
autismekennis, out-of-the box oplossingen en een gezamenlijk netwerk. 
 
Taken 
De levensloopbegeleider doet datgene wat nodig is om positieve beweging te brengen 
in het leven van de deelnemer: 
1. voeren van goede gesprekken (incl. vraagverheldering, gesprekken met derden en 

coaching) 
2. regelen van  maatwerkoplossingen 

 
Voorbeelden van maatwerkoplossingen zijn: 
- een kind kan in deeltijd wél naar school in plaats van helemaal thuis te blijven.  
- een kind kan bepaalde vakken op een uitdagender niveau volgen ipv ingeschaald te 

blijven op basis van de vakken waarin het het slechtst presteert.  
De levensloopbegeleider zorgt dat ook praktische zaken opgepakt en geregeld worden.  
 
Deeltaken:  
1. Informeren en adviseren  
2. Verhelderen hulpvraag  
3. Ondersteunen bij administratieve taken  
4. Helpen bij het vinden (en aanvragen) van passende zorg en ondersteuning 

(zorgbemiddeling)  
5. Faciliteren van de dialoog tussen betrokken partijen als objectief procesbegeleider  
6. Opschalen van zorg en ondersteuning indien nodig  
7. Stroomlijnen en coördineren van zorg  
8. Afstemming tussen instellingen rond cliënt of gezin  
9. Stroomlijnen en coördineren van andere ondersteuning  
10. Afstemming tussen organisaties rond cliënt of gezin  
11. Ondersteunen bij contacten met externen  
12. Bijv. meegaan naar afspraken naar gemeente, ziekenhuis, school, CIZ, UWV, 

zorgverzekeraar, zorgkantoor  
13. Inbrengen specifieke expertise over doelgroep bij organisaties  
14. Stimuleren en versterken van eigen initiatief / ontwikkeling eigen regie en 

participatie (coaching)  
15. Bieden van activerende begeleiding (coaching)  



 

16. Bieden van luisterend oor  
17. Signaleren en in kaart brengen van kansen voor verbetering van werkwijzen / 

oplossingen in het systeem richting, en / of samen met, organisaties  
18. Belangen van cliënten behartigen  
19. Ondersteunen bij klachten- en / of bezwaarprocedures  
20. Reflecteren op het eigen leven: oriëntatie op de eigen ambities, wensen en 

levensvragen  
21. Realiseren van maatwerkoplossingen 
 
Insteek bij de begeleiding:  
o Het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van zelfredzaamheid, 

zelfreflectie en zelfinzicht van de persoon met autisme op zoveel mogelijk 
levensgebieden 

o Het in complexe situaties coördineren van de inzet van (professionele) hulp-, zorg- 
en dienstverleners 

o Het waar nodig informeren, adviseren en ondersteunen van de persoon met 
autisme en zijn of haar naasten bijvoorbeeld bij het vinden van gespecialiseerde 
vormen van hulp, zorg of ondersteuning 

o Indien nodig het realiseren van maatwerk bij bv. scholen, sportclubs, werkgevers, 
wonen, dagebesteding, gezondheid, buren, vakantie etc. waardoor participatie wél 
mogelijk is  

o Het bieden van ondersteuning bij het voeren van de regie over het eigen leven 
o Het toerusten van relevante anderen en verlichting te brengen bij vaak overbelaste 

mantelzorgers zodat zij op de been blijven en de gewenste bijdrage aan de 
ontwikkeling en/of participatie van de persoon met autisme kunnen leveren 

o Pro-actieve begeleiding bij veranderingen die te voorzien zijn en monitoring om 
veranderingen die niet te voorzien zijn tijdig op te merken 

o Op termijn naastbetrokkenen toerusten om (een deel van) bovenstaande taken 
zelf uit te voeren  

 
Competenties van een levensloopbegeleider 
Het is handig als jouw levensloopbegeleider een mooie basishouding heeft en 
daarnaast kennis en vaardigheden die helpend zijn. Maak je eigen afweging van wat je 
belangrijk vindt bij jouw levensloopbegeleider: 
 
 Een basishouding van aandacht, respect, interesse en gelijkwaardigheid 
 Kennis over wat autisme is en welke mogelijkheden en uitdagingen autisme met 

zich mee kan brengen 
 Ervaring in het omgaan met mensen met autisme 
 Kunnen herkennen van actuele mogelijkheden/kwaliteiten en 

uitdagingen/kwetsbaarheden die iemand met autisme in het dagelijks leven heeft  
 De weg weten in zorg, ondersteuning, onderwijs, arbeidsvoorziening, sociale 

zekerheid, wonen, vrije tijd en vervoer 
 Opleidingsniveau en/of levenservaring die aansluiten bij de persoon met autisme 
 Coachings- of begeleidingsvaardigheden 
 Organisatorische vaardigheden en netwerk om maatwerk te kunnen regelen, 

oplossingen te realiseren.  



 

 Out of the box kunnen denken, buiten gebaande wegen praktische oplossingen 
kunnen verzinnen.  

 De nodige kennis en kunde om de zelfredzaamheid, zelfreflectie en het zelfinzicht 
van de persoon met autisme te versterken 

 De nodige kennis en kunde om de eigen regie van de persoon met autisme en zijn 
of haar naasten te versterken 

 De nodige kennis en kunde om indien aanwezig het sociale netwerk te betrekken 
en te versterken of samen met de persoon met autisme te werken aan het 
ontwikkelen van een sociaal netwerk. 

 Flexibiliteit 
 In staat helder positie in te nemen in relatie tot (andere) zorg-, hulp- en 

dienstverleners 
 Een groot reflectief vermogen, veel zelfinzicht en de eigen situatie kunnen 

overstijgen  
 
 


