
Ik wil dit ook, omdat:

Een inclusieve gemeente betekent dat alle inwoners van de gemeente volwaardig kunnen meedoen. Helaas is dit 
voor veel mensen met autisme nog geen realiteit. Onderwijs, sport en werk zijn lang niet altijd vanzelfsprekend voor 
mensen met autisme. Zorg en ondersteuning is niet altijd passend en wachtlijsten zijn lang. 

Levensloopbegeleiding VAB werkt! 
Vanuit autisme bekeken gunt iedereen een passende plek in de samenleving, en organiseerde daarom, met steun 
van het ministerie van VWS en in samenwerking met andere aanbieders van autismezorg, een pilot waarin zo’n 100 
mensen met autisme een levensloopbegeleider krijgen. 

Uit onderzoek bij deze 100 mensen blijkt dat Levensloopbegeleiding VAB werkt! 

Deelnemers aan de pilot, dus mensen met autisme, ervaren een betere 
kwaliteit van leven  en leveren een grotere bijdrage aan de maatschappij;

Naasten staan er niet meer alleen voor en voelen zich psychisch en 
lichamelijk beter;

Levensloopbegeleiders mogen werken vanuit nabijheid en doen wat 
nodig is. Zij weten zich gesteund door training, intervisie en hulp vanuit 
hun lokale groep;

De Maatschappij ziet een meer inclusieve samenleving en een 
forse afname van kosten rond autisme (elke euro geïnvesteerd in 
levensloopbegeleiding VAB levert 4 euro op aan bespaarde kosten).

Een inclusieve gemeente

Levensloopbegeleiding VAB bena-
dert mensen met autisme vanuit 
gelijkwaardigheid en autonomie. Zij 
kunnen voor alle uitdagingen in het 
leven terecht bij een vertrouwd ge-
zicht. Die persoon, een levensloopbe-
geleider, kan waar nodig de persoon 
met autisme doorverwijzen naar een 
gespecialiseerd hulpverlener.

Voor gemeenten: 

Hulp beschikbaar bij starten met Levensloopbegeleiding VAB!

Binnen de pilot Levensloopbegeleiding VAB is door alle betrokkenen veel 
geleerd. Heeft u als gemeente ook interesse om Levensloopbegeleiding 
beschikbaar te maken in uw gemeente? VAB inventariseert samen met 
het ministerie van VWS hoe de interesse is bij gemeenten. Ook is er hulp 
beschikbaar bij het opstarten. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact 
op door een mail te sturen naar info@vanuitautismebekeken.nl.  https://www.vanuitautismebekeken.nl
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