
Ooit van TOS gehoord?

Thema 1: toegankelijke informatie

Thema 2: toegang  tot voorzieningen

Thema 3: passende ondersteuning

Door de TOS zijn er problemen met de informatieverwerking. We hebben moeite met het begrijpen van 
taal wat er binnenkomt (in-kant), het verwerken en het uiten (uit-kant) ervan. 
Dat kost ook meer tijd in de verwerking. Het geeft communicatieproblemen met als gevolg een volle 
hoofd, vermoeidheid, niet meer mee kunnen doen en het buitgesloten voelen. 

TOS heb je levenslang last van, wat niet overgaat. 
Toch is er geen levensloopbegeleiding zoals bij autisme.

In het onderzoeksprogramma Deelkracht van expertise-organisaties voor mensen met een auditieve
of communicatieve beperking is er een project TOSkoploper. 
We doen Participatief Actieonderzoek naar het leven van (jong)volwassen met TOS. 
Ons team bestaat uit drie ervaringsdeskundige onderzoekers en drie wetenschappelijk onderzoekers.

Onderzoek naar de obstakels op weg naar zelfstandigheid 
voor jongvolwassenen met TOS.

We zien bij jongvolwassenen met TOS een sterke afhankelijkheid van ouders. Toch willen zij ook 
zelfstandig worden. 
Maar wie kan je daarbij helpen als je juist los wil komen van je ouders?
Het is zo belangrijk om hulp te krijgen, want de eenzaamheid komt regelmatig terug als je denkt aan 
een volle hoofd, pesten, misbruik en psychische problematiek. 
Of bij opleiding en werk die laaggeschoold zijn, uitval, werkloosheid, burn-out, en bore-out klachten. 

Jongvolwassenen met TOS hebben de gemeente heel hard nodig 
op hun weg naar zelfstandigheid.

Op hun weg naar zelfstandigheid hebben jongvolwassenen met TOS de gemeente heel hard nodig. 
Maar de gemeente heeft nog nooit gehoord van mensen met TOS en TOS is onzichtbaar. 
Hoe zorg je ervoor dat je gezien wordt in een tijd van inclusie? 
Je kunt pas meedoen als mensen erkennen dat je specifieke beperkingen en behoeften hebt. 

TOSkoploper is in gesprek met een aantal koploper-gemeenten over drie thema’s.

De weg vinden is moeilijk. Informatie op internet, maar ook 
in folders en bij instanties is vaak heel ontoegankelijk: 
moeilijke woorden, lange zinnen, ondoorzichtige regelingen. 
En….. er is niets te vinden over TOS. 
Hoe kunnen we met elkaar samenwerken bij het toegankelijk 
maken van informatie?

Als je de weg gevonden hebt, krijg je met TOS moeilijk toegang. 
Niemand weet wat TOS is. 
Hoe zorgen we ervoor dat WMO-consulenten, wijkteams, zorgloketten 
voldoende van TOS weten om te kunnen beoordelen of iemand recht 
heeft op zorg en ondersteuning?

 
Als het gelukt is om ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld bij het doen 
van je administratie, het opruimen van je huis, het leggen van contact
in de buurt, dan blijkt de ondersteuning soms niet goed te passen bij 
wat iemand met TOS nodig heeft. 
Hoe zorgen we dat professionals in het sociale domein (de behoeften van) 
mensen met TOS leren kennen? 
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TOS in het sociaal domein


