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Begeleidingsarrangementen van Lister: 

Menukaart met keuzes
In de publicatie ‘Ooit een standaard mens ontmoet? Begeleidingsarrangementen voor cliënten met een autismespec-

trumstoornis’ is het begeleidingsaanbod van Lister op een gestructureerde manier op papier gezet. Lister is een Regionale 

Instelling Begeleid Wonen (RIBW) en onderdeel van Leo Kannerhuis Nederland. De begeleidingsarrangementen in deze 

publicatie bieden een overzicht van veelgebruikte en werkzame methodes, trainingsmogelijkheden en andere hulpmidde-

len die ingezet kunnen worden in de begeleiding van cliënten met autisme. 

Goede zorg voor jong en oud: Lister

Met de begeleidingsarrangementen willen Lister en 
Leo Kannerhuis Nederland (LKH-NL) een bijdrage leve-
ren aan de verbetering van de zorg voor mensen met 
een autismespectrumstoornis. Behalve beschrijven 
wat er al aan zorg wordt geboden, geeft het docu-
ment ook inzicht in wat er nog ontbreekt en wat nog 
kan worden ontwikkeld.

Menukaart
Het overzicht van begeleidingsarrangementen lijkt op 
een soort ‘menukaart’ waaruit cliënten en begeleiders 
een keuze kunnen maken als zij zoeken naar een pas-
send aanbod, een goede tip of een werkwijze. Deze 
‘menukaart’ bestrijkt alle levensdomeinen waarop 
de cliënt ondersteund kan worden binnen Lister: 
wonen, dagbesteding, sociale contacten, financiële 
administratie, lichamelijke gezondheid, geestelijke 
gezondheid, middelengebruik, justitiële contacten 
en relaties/intimiteit/seksualiteit. Per levensdomein 
is een verdere indeling gemaakt in programma’s en 
modulen. Binnen een module kunnen vervolgens trai-
ningen, werkbladen en andere methodische hulpmid-
delen worden ingezet. 

Bijvoorbeeld het levensdomein Wonen kent de pro-
gramma’s ‘Huishoudelijke ondersteuning’, ‘Wijk 
en leefomgeving’ en ‘In-, door- en uitstroom’. Het 
programma ‘Huishoudelijke ondersteuning’ kent 
als modules onder meer ‘Boodschappen doen’ en 
‘Onderhoud woning en apparatuur’. 

Toelichting op het gebruik van kleuren in de derde kolom:
1. Als in rood geschreven staat: (nog ontwikkelen) betekent dit dat het do-

cument volgens de werkgroep nog niet bestaat, maar van waarde zou zijn 
en dus ontwikkeld zou moeten worden.

2. In blauw staan taken die door begeleiders van Lister worden 
uitgevoerd,maar waarvoor geen document/handleiding of werkblad ont-
wikkeld hoeft te worden, omdat de taak vanzelfsprekend is of per cliënt 
op maat moet worden ingezet.

3. Als tussen haakjes (LKH) staat, wordt verwezen naar een document dat 
via LKH-NL ter beschikking wordt gesteld aan haar franchisepartners.

4.Een gele markering betekent dat de documenten beschikbaar zijn
binnen Lister.

Bron: Ooit een standaard mens ontmoet? Begeleidingsarrangementen voor cliënten met een autismespec-

trumstoornis. Lister/ Leo Kannerhuis Nederland.

Fragment uit begeleidingsarrangement, levensdomein Wonen
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Kennis delen 
In de begeleidingsarrangementen wordt verwezen naar an-
dere documenten, waarin onderdelen van de begeleiding me-
thodisch zijn opgeschreven of die nuttige handvatten voor de 
cliënt bevatten (zie schema). Lister stelt haar eigen documen-
ten over begeleidingsarrangementen (geel gearceerd in het 
schema) gratis ter beschikking. 

Meer informatie: 
Lister.nl/nieuws/begeleidingsarrangementen/
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Vier van de zeven Post-its was geen slechte score. Ook niet als je 
hoopte op meer. 

Ik ben werknemer en collega, en in beide hoedanigheden word ik 
mies van het begrip coachen. Gecoacht worden betekent voor mij 
omgaan met de verwachting van anderen: dat ik het beter kan doen, 
ga doen en dat iemand aan de zijlijn dat in mij zal losmaken. Maar 
boven me hangt een gedachte als een zwaard: wat nu als het niet 
in me zit? Faalangst zullen we maar zeggen. Het coachen van een 
collega is nét zo erg: ik moet bedenken hoe ik iets uit die ander haal, 
doorvragen, opdrachten bedenken. En dat allemaal met een simpel: 
‘Diederik, jij bent nu coach van…’ Net zo-
min als lachen kan ik coachen op com-
mando; het gebeurt, of niet. 

Maar ik ben ook al enige tijd 
werkgever. Ze heeft PDD-NOS 
en maakt bij me schoon. Op 
haar eigen wijze welke niet 
noodzakelijkerwijs de mijne is. 
Haar oog mist regelmatig wat… 
maar nooit mijn katten. Een spoor 
van onopgeruimde schoonmaakspul-
len geeft aan dat ze heeft schoongemaakt. 
Thuisgekomen tel ik mijn zegeningen met alles wat ze me uit han-
den nam en breng fl uitend in orde wat haar blik miste. 
Maar ik doe haar tekort, zo zegt mijn omgeving. Ik moet haar eigen-
lijk leren kijken, coachen in zelfstandig schoonmaken. Ik weet het, 
maar het is o zo lastig zonder concrete voorbeelden. Ik koos voor 
coachen per Post-it. De eerste strip die ik me herinner heette Billy 
Turf en in de tekeningen wemelde het van de verklarende bordjes: 
‘School’, ‘Karatelessen’ of ‘Ulevellen 5 ct’ stond er dan, om misver-
standen uit te sluiten. Dus ik loop rond met een stapeltje Post-its; 
hang ze op verspreid door het huis: zoek de Post-its en doe wat erop 
staat. Kijk, dat vind ik praktisch, zo wil ik wel iemand coachen. 
En nu nog zij, dat meisje dat bij me schoonmaakt. •

Column

Diederik Weve (1957) is 

veiligheidsingenieur bij Shell en 

beleeft sinds 2009 zijn diagnose 

ASS. Hij geeft voorlichting over 

het onzichtbare en verborgen 

autisme en heeft tientallen 

workshops gegeven binnen en 

buiten zijn werk. 
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‘Zoek de
Post-its en

doe wat erop 
staat’

Coach

Document in ontwikkeling
De begeleidingsarrangementen zijn bedoeld als een werkdocument, 
een levend document dat continu in ontwikkeling is. De indeling en 
beschrijving van de modules en programma’s is nog niet klaar. 
De werkgroep wil de inhoud graag aanvullen met de kennis en erva-
ring van collega-instellingen in het land. Zo zou het een verzamel-
document kunnen worden van werkbare instrumenten, tips en trai-
ningen die in de praktijk een meerwaarde hebben in de begeleiding 
van cliënten met een ASS. De werkgroep denkt hierbij zelf in eer-
ste instantie aan samenwerking met andere RIBW’s, bijvoorbeeld 
vanuit een ring van aangesloten RIBW’s binnen LKH-NL. Maar ook 
begeleiders die niet vanuit een RIBW werken zouden input moeten 
kunnen leveren, om er zo een echt verzameldocument van te ma-
ken. Evenals de mensen met autisme zelf.

Meer inspraak van mensen met autisme 
Een verbeterpunt is dat de inspraak van cliënten met autisme in dit 
(werk)document beter kan. Dit werd tijdens het congres ter ere van 
het verschijnen van de begeleidingsarrangementen naar voren ge-
bracht door de ervaringsdeskundige sprekers Linsey Wijburg (leer-
lingbegeleider De Pauw) en Arnoud Aalbers (persoonlijk begeleider 
Houten Castellum). ‘Vraag aan cliënten wat zij van dit document 
vinden en welke ideeën zij hebben over wat verder ontwikkeld zou 
moeten worden,’ aldus Wijburg.

Wensen voor de toekomst
Lister en LKH-NL delen de wens om cliënten en hun naasten meer te 
betrekken bij de verdere ontwikkeling en aanvulling van de begelei-
dingsarrangementen. Daarnaast is in de begeleidingsarrangementen 
nu nog vooral de praktische ondersteuning beschreven. Begeleiding 
is echter meer dan dat. Er wordt ook psychische ondersteuning ge-
boden. In een toekomstige versie zou ook deze niet-praktische on-
dersteuning expliciet aandacht moeten krijgen, aldus de opstellers. •


