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INLEIDING 

Dit document bevat richtlijnen om evenementen in Helmond autisme vriendelijker te maken. 
 
Waarom deze richtlijnen? 
Om het voor de organisatoren van Helmondse evenementen inzichtelijk en overzichtelijk te 
maken hoe ze het beste met kleine aanpassingen/ uitbreidingen hun evenement autisme 
toegankelijker kunnen maken. 
Dit zoveel mogelijk zelfstandig, dus zonder de hulp van de stichting Help Us Aut. 
De stichting Help Us Aut is altijd bereid om advies en ondersteuning te geven indien nodig. 
 
Hoe hebben we de richtlijnen samengesteld? 
Deze richtlijnen zijn opgesteld naar aanleiding van onze ervaringen met het toegankelijker 
maken van evenementen voor jongvolwassenen met autisme in Helmond. 
 
Het toegankelijker maken van evenementen voor jongvolwassenen met autisme in Helmond 
is uitgevoerd binnen het project “Ook wij doen mee”. Het project is op 1 januari 2017 
begonnen en eindigt op 31 december 2018. 
 
Als extra resultaat van dit project willen we de richtlijnen aan de organisaties van 
evenementen in Helmond overhandigen. 
 
Het doel van het project "Ook wij doen mee" is om jongvolwassenen met autisme te 
stimuleren deel te nemen aan georganiseerde activiteiten / evenementen in Helmond. 
 
Dit project is mogelijk gemaakt door de donaties van het Stadslab Helmond, de Stichting 
Steun Welzijnszorg Helmond, de Lions Club Gewest Helmond en enkele donateurs uit 
Helmond. 
 
Door de obstakels die de jongvolwassenen met autisme ervaren te bespreken met 
organisaties, wordt er meer bewustzijn gecreëerd en kunnen hun activiteiten in het vervolg 
vaak met een paar kleine aanpassingen ook geschikt worden gemaakt voor 
jongvolwassenen met autisme. Tevens zal er zodoende extra aandacht en begrip verkregen 
worden voor de problematiek van de jongvolwassenen met autisme. 
 
De uitvoering van de activiteiten is niet het doel op zich, maar het samen meedoen aan de 
activiteiten, het samenzijn en het omgaan met "de grote boze buitenwereld" is belangrijk. 
De stichting Help Us Aut biedt jongvolwassenen met autisme ondersteuning op het gebied 
van ontspanning en vrije tijd ten einde het sociaal isolement te voorkomen en een optimale 
deelname aan onze maatschappij te bevorderen. 
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REEDS AUTISME TOEGANKELIJK 
GEMAAKTE EVENEMENTEN IN HELMOND 
De stichting Help Us Aut heeft samen met de organisatoren onderstaande evenementen 
autisme toegankelijk gemaakt samen: 
 

1. Het Kasteeltuinconcert in Helmond "Queen forever" op 18 augustus 2017. 
2. Op 8 december 2017 en als inhaalslag op 23 maart 2018 ook de Voetbalwedstrijd 

Helmond-Sport – Eindhoven. 
3. Op 2 februari 2018 de kletsavond van de carnavalsvereniging de Spekzullekes.  
4. Op 9 juni 2018 de High Tech Ontdekkingsroute bij de Automotive Campus in 

Helmond. 
5. Op 14 september 2018 H2O Unplugged. 

 
De aanpassingen zijn voorgesteld door enkele jongvolwassenen met autisme. 
Dit was een succes! 
Enkele jongvolwassenen met autisme die deelgenomen hebben aan een evenement willen 
voortaan, op eigen initiatief, samen naar een evenement waar ze binnen dit project naartoe 
zijn geweest. Ze weten nu wat hen te wachten staat en wie de deelnemers van de vorige 
keer zijn. 
Zo zijn enkele jongvolwassenen met autisme in augustus 2018, op eigen initiatief, samen 
naar het kasteeltuinconcert geweest waar we in 2017 met de stichting Help Us Aut aan 
deelgenomen hebben. De organisator heeft voor hen een rustige plaats gereserveerd, 
aangegeven een half uur voor aanvang te komen (dan is het nog rustig) en korting gegeven 
op de drank. 
 
Wat weerhoudt jongvolwassenen met autisme ervan om naar een evenement te gaan? 

● Onbekend zijn met de weg ernaartoe (bijvoorbeeld : hoe kom ik daar, waar laat ik 
mijn fiets/ auto 

● Overvloed aan  prikkels (bijvoorbeeld: in een samengepakte drukke rij staan wachten 
voor de ingang, bar of wc) 

● Onbekendheid met het terrein 
● Onbekendheid met het programma 
● Niet weten wat te doen als er iets mis is. 

 
Hoe hebben we dit opgelost? 
 
Alle details hebben we met de organiserende partij besproken. 
We hebben een timetable (draaiboek) gemaakt waarin precies aangegeven staat hoe we 
wat wanneer gaan doen (een voorbeeld: Zie draaiboek kasteeltuinconcert op de pagina 14 
en 15 van dit document). 
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DE RICHTLIJNEN 
 
Hoe kun je nou als organisator of als begeleider inspelen en zaken afstemmen op de 
obstakels die jongvolwassenen met autisme ervaren met betrekking tot het meedoen met 
evenementen? 
 
Hoe kun je als jongvolwassene met autisme op een prettige wijze deelnemen aan een 
evenement dat autisme toegankelijker is gemaakt? 
 
Wij hebben hiervoor richtlijnen opgesteld. Richtlijnen voor de organisator, richtlijnen voor de 
begeleider en richtlijnen voor de jongvolwassene met autisme die meedoen. 
 
De actuele versie van deze richtlijnen zijn altijd te vinden op de website www.helpusaut.nl.  
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RICHTLIJNEN ORGANISATOR EVENEMENT: 
 
Hier volgen de richtlijnen voor de organisatie om een evenement toegankelijker te maken 
voor jongvolwassenen met autisme. Dit in de vorm van een checklist. 
 

❏ DRAAIBOEK 
Maak enkele weken van te voren een draaiboek waarin alle activiteiten in de juiste 
chronologische volgorde met tijdstippen van het evenement opgenomen worden (zie 
de richtlijnen hieronder). 
Jongvolwassenen met autisme willen graag van te voren al weten wat er allemaal 
gaat gebeuren zodat ze zich hier alvast op kunnen instellen. Het is dan ook bij de 
meesten van belang dat hier niet van afgeweken wordt. 
 

❏ VROEGERE BINNENKOMST 
Indien mogelijk zou het prettig zijn als de jongvolwassenen met autisme een half uur 
of 1 uur voordat het evenement begint al op het terrein / binnen kunnen. Het is dan 
niet druk. 
 

❏ EEN VERZAMELPUNT 
Het is aanbevolen om een verzamelpunt bij binnenkomst te hebben waar de 
begeleiding al klaar staat. Een duidelijk herkenbare plaats zoals bijvoorbeeld vooraan 
bij de kassa, bij een kraam. 
 

❏ DUIDELIJKE UITLEG PARKEERGELEGENHEID 
Leg in detail uit waar de auto geparkeerd kan worden,  waar de fiets of scooter te 
plaatsen. Geef het exacte adres aan en eventueel een route planner (Google maps). 
 

❏ KENNISMAKING MET ELKAAR 
Bij aanvang is het fijn als de deelnemers zich voorstellen aan de organisator/ 
begeleiders bij de organiserende partij. Ook nieuwe deelnemers kunnen zich dan 
voorstellen. 
 

❏ UITLEG GANG VAN ZAKEN VOORAF 
Bij aanvang is het prettig om de gang van zaken uit te leggen zoals: De 
aanwezigheid van een veilige plek en waar is deze, wat doet de begeleiding en waar 
staat de begeleiding, rondleiding vooraf, uitleg waar de nooduitgangen zijn, de 
podiums , de bar en de toiletten zijn.  De timetable (het draaiboek) samen 
doornemen kan hierbij een hulpmiddel zijn. 
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❏ RONDLEIDING VOORAF 
Verzorg voorafgaand aan de activiteit/het evenement een rondleiding op 
het terrein/de plaats van de activiteit. Dit zorgt ervoor dat de 
jongvolwassenen met autisme voorafgaand aan de activiteit/het evenement kunnen 
zien waar wat is (de nooduitgangen, de EHBO, de toiletten, de catering, de 
evenementlocaties) en hoe het eruit ziet. Zij kunnen zich hier dan beter op 
voorbereiden. 
 

❏ ER DIENT BEGELEIDING TE ZIJN 
Begeleiding is een van de belangrijkste voorzieningen. Alleen ergens op af stappen 
durven ze vaak niet. Begeleiding voorafgaand, tijdens en na afloop van het 
evenement is daarom zeer belangrijk. 
De begeleiding haalt drinken, loopt mee naar de toilet indien gewenst en doet 
gewoon gezellig mee. 
Geef aan dat ze bij de begeleiding altijd terecht kunnen als er iets is, als ze iets nodig 
hebben of als ze iets willen weten. 
Zorg er ook voor dat de begeleiding duidelijk herkenbaar is. 
Geef het telefoonnummer door van een begeleider waar ze terecht kunnen in geval 
van nood. 
 

❏ ZORG VOOR EEN RUSTIGE VEILIGE PLEK TIJDENS HET EVENEMENT WAAR 
BEGELEIDING IS 
Zorg dat er een veilige rustige plek is waar een begeleider staat waar ze naartoe 
kunnen als er iets is of waar ze fijn kunnen blijven: jongvolwassenen met autisme 
vinden het vaak lastig om te gaan met drukte. Dit weerhoudt hen er dan ook van om 
naar drukbezochte activiteiten en evenementen te gaan. 
Het inrichten van een veilige en rustige plek voor hen op het evenemententerrein, is 
van belang. 
 

❏ LATER VERLATEN EVENEMENT 
Indien mogelijk zou een rustig vertrek prettig zijn. Dit kan ook verkregen worden door 
de groep even te laten wachten totdat de meeste mensen van het evenement 
vertrokken zijn. 
 

❏ EVENTUEEL ONTMOETING VOORAF 
Eventueel het organiseren van een ontmoeting vooraf, zodat de jongvolwassenen 
met autisme voorafgaand aan het evenement kennis kunnen maken met de 
organisator en met elkaar en zo dus kunnen zien wie er allemaal bij het evenement 
aanwezig zullen zijn. 
 

❏ BIJDRAGE IN DE KOSTEN 
De meeste jongvolwassenen met autisme hebben het niet breed. Vaak leven zij van 
een WAJONG uitkering, wat een minimale uitkering betreft. Om hierop in te spelen is 
het geven van een korting op de entreeprijs of op het drinken gewenst. 
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RICHTLIJNEN JONGVOLWASSENEN MET 
AUTISME DIE EEN EVENEMENT GAAN BEZOEKEN: 
 
Hier volgen de richtlijnen voor de jongvolwassenen met autisme die een evenement dat 
autisme toegankelijker is gemaakt gaan bezoeken: 
 

❏ DRAAIBOEK LEZEN 
Enkele weken van tevoren krijg je een draaiboek van het evenement waarin: 

● Activiteiten uitgebreid beschreven staan 
● Tijden voor alle activiteiten staan beschreven (in de juiste tijdsvolgorde) (zie 

ook de richtlijnen hieronder). 
● Lees dit draaiboek zorgvuldig door! 

 
❏ ZORG ER VOOR DAT JE OP TIJD BENT (LIEFST IETS EERDER!) 

Het terrein is altijd al een uur van tevoren open, Het is dan ook niet druk. Ben op tijd, 
het fijnste zou zijn als je wat eerder kunt komen dan de aanvangstijd! 
 

❏ EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK 
Zorg dat je voorbereid bent, zorg bijvoorbeeld: 

● dat je weet waar je kunt parkeren 
● waar je terecht kunt met alle vragen 
● wat er van je verwacht wordt 
● wat voor kleren je aan moet doen 

Alles wat je moet weten staat in het draaiboek dus zorg dat deze gelezen hebt! 
 

❏ IEDEREEN VERDIENT RESPECT, OOK ALS ER MISCOMMUNICATIE ONTSTAAT 
Ga netjes, respectvol en open om met elkaar, dat houdt de sfeer prettig. 
Mocht je een probleem hebben met iemand en niet weten wat je er mee moet doen, 
vraag dan hulp! Zie je dat het niet goed gaat met iemand, help hem of haar door hier 
hulp bij te vragen aan een van de begeleiders!  
 

❏ GA NAAR DE BEGELEIDING EN ZOEK HULP WANNEER ER IETS AAN DE HAND 
IS, HOE KLEIN DAN OOK. 
Voel je je niet lekker, wil je iets weten, wil je ergens naartoe of heb je iets nodig loop 
dan naar de begeleider. Deze helpt je graag verder, geen enkele vraag is raar of 
vreemd en wij zijn er om jullie te helpen, soms is het beter om meteen om hulp te 
vragen dan ergens heel de tijd mee rond te lopen in je hoofd! 
 

❏ BEN JE DE WEG KWIJT LOOP DAN NAAR HET VERZAMELPUNT 
Loop naar het verzamelpunt als je niet meer weet waar je moet zijn. Daar staat altijd 
een begeleider waar je terecht kan. 
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❏ EVENTUEEL ONTMOETING VOORAF 

Ben je op tijd en is er nog tijd over voordat de activiteit begint, maak dan 
gebruik van deze kans om de andere deelnemers te ontmoeten, zij zijn hier om 
dezelfde reden als jij en staan open voor contact! Dit kan zorgen voor mooie nieuwe 
momenten! 
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RICHTLIJNEN BEGELEIDER VAN DE 
JONGVOLWASSENE MET AUTISME DIE NAAR EEN 
AUTISME TOEGANKELIJK EVENEMENT GAAT: 
 
Hier volgen de richtlijnen voor de begeleider van de jongvolwassene met autisme die een 
autisme toegankelijk gemaakt evenement gaat bezoeken: 
 

❏ DOORNEMEN DRAAIBOEK 
Neem enkele weken van te voren samen het draaiboek door met de jongvolwassene 
met autisme waarin alle activiteiten in de juiste chronologische volgorde met 
tijdstippen van het evenement opgenomen zijn (zie draaiboek voorbeeld aan het 
einde van dit document). 
Jongvolwassenen met autisme willen graag goed voorbereid zijn en van te voren al 
weten wat er allemaal gaat gebeuren zodat ze zich hier alvast op kunnen instellen. 
 

❏ INDIEN NODIG ENKELE DAGEN VAN TE VOREN NAAR LOCATIE EVENEMENT 
Indien nodig kan de begeleider samen met de jongvolwassene met autisme naar de 
locatie van het evenement gaan. Samen het terrein/ de locatie bekijken en samen 
naar de parkeergelegenheid gaan. Dit om de jongvolwassene met autisme vertrouwd 
te laten raken aan de omgeving van het evenement. 
 

❏ MEEGAAN NAAR EEN EVENTUEEL ONTMOETING VOORAF 
Indien de organisator een ontmoeting met de deelnemers enkele dagen voordat het 
evenement plaatsvindt regelt is het voor de deelnemer prettig dat de begeleider 
hem/haar introduceert. 
 

❏ INDIEN NODIG SAMEN NAAR HET EVENEMENT 
Indien nodig kan de begeleider de jongvolwassene met autisme naar het evenement 
begeleiden. 
 

❏ INDIEN NODIG OPWACHTEN NA EVENEMENT 
Indien nodig kan de begeleider de jongvolwassene met autisme opwachten na afloop 
van een evenement. Dan hoeft deze niet alleen naar huis. 
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PUBLICATIES 
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VOORBEELD VAN EEN TIMETABLE 
(DRAAIBOEK) 
Draaiboek kasteeltuinconcert 
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