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Beste allen,

Wat was 2019 een mooi en bewogen jaar. Vanuit autisme bekeken is gestart
met de pilot Levensloopbegeleiding en inmiddels ontvangen 50 deelnemers
levensloopbegeleiding. Ook zijn er dertien nieuwe Autisme Ambassadeurs
opgestaan bij diverse grote werkgevers door heel Nederland.

2019 was ook een jaar waarin er opnieuw veel aandacht in de media is
geweest voor mensen met autisme. Zo maakte Romana Vrede recent de
documentaire ‘Dit is de Leven’. Als het dagelijks leven niet berekend is op jouw
kind, hoe ga je daar dan mee om? Deze vraag stond centraal en De Wereld
Draait Door (DWDD) besteedde er een hele uitzending aan. Een zeer
opmerkelijke en bijzondere daad van een televisieprogramma dat zich juist
onderscheid door korte items met een vrolijke noot. Een programma dat op
deze manier aandacht vraagt voor acceptatie van verschillen is een prachtig
signaal om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Ook internationaal heeft autisme in de media aandacht gekregen. De makers
van de film Intouchable (2011) hebben de film Hors Normes gemaakt die
vandaag in première gaat. De film vertelt het bijzondere verhaal van twee
goede vrienden – Bruno en Malek - die zich met hart en ziel inzetten voor
autistische kinderen. De film laat pijnlijk zien dat ondanks alle goede wil van
zovelen, het systeem onvoldoende is ingericht om iedereen mee te laten doen.
Ook laat de film zien dat aandacht, tijd en vertrouwen zo ontzettend belangrijk
zijn; niet alleen als hulpverlener maar ook het vertrouwen in gepassioneerde
mensen die zelf een oplossing zoeken voor de gaten in het systeem. In dit
waargebeurde verhaal is het vertrouwen van artsen, jeugdzorgprofessionals en
de politie in Bruno en Malek zeer groot. Iedereen wil het anders en soms is het
nodig om buiten bestaande paden te denken en die ook te bewandelen om ook
deze kinderen een thuis te bieden. Het is een confronterende film over ‘goed’
hulpverlenerschap.

Vanuit autisme bekeken mocht een voorpremière zien. Wij vonden de film
indrukwekkend en in onze ogen zou de film nóg sterker zijn als we ook

fragmenten te zien zouden krijgen ‘door de ogen van’ de kinderen met autisme.
We zien in de film zeker ook parallellen met Nederland. Het systeem is niet
waterdicht en sommige mensen met autisme zien te veel en te gefragmenteerd
hulpverleners terwijl anderen door lange wachtlijsten of ingewikkeld gedrag juist
helemaal geen hulpverlener te zien krijgen. VAB is dan ook zeer dankbaar dat
het ministerie van VWS de pilot Levensloopbegeleiding mogelijk maakt. In 2020
zullen nog eens 50 deelnemers starten en zullen wij met iedereen de resultaten
delen. Niet handelen vanuit het systeem maar vanuit de leefwereld en niet voor
mensen met autisme beslissen maar hun keuzes centraal stellen, daar gaat het
om.

Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een mooi én divers 2020.

Met een warme groet van het hele VAB team en bestuur:
Alfons, Aline, Alwine, Anniek, Arrianne, Corinne, Erwin, Florine, Hilda, Hilde,
Ingrid, Jan-Hein, Kim, Marc, Martijn, Mirjam, Nick, Ria, Thijs, Willeke en
Yvonne

Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van nieuws rondom Vanuit
autisme bekeken? Volg ons dan op Twitter, Facebook of LinkedIn via de
buttons hierboven. Of kijk op onze website: www.vanuitautismebekeken.nl.
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