
Programma 
TIJD WAT WAAR 

9:00 – 10:00 Inloop en registratie  

10:00 – 10:30 Welkomstwoord  

10:30 – 11:15 Parallelsessies 1  

 1.1 Karin van den Bosch – An organization run by people with autism: problem or 
power? 

 

 1.2 Margo van Strijp – Van ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid  

 1.3 Anna van der Miesen – Autisme en genderdysforie  

11:15– 11:30 Korte pauze/zaalwissel  

11:30 – 12:15 Parallelsessies 2  

 2.1 Heta Pukki en Roderik Plas – Autistic led organisations and groups in Europe: 
(in)visibility across borders 

 

 2.2 Michel Bergijk – Zingeving, zoeken naar onzichtbare talenten  

 2.3 AutiRoze – Autisme en LHBT: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender  

12:15– 13:30 Lunchpauze  

13:30 – 14:15 Parallelsessies 3  

 3.1 Martijn Dekker – Autisme, identiteit en de grenzen aan integratie  

 3.2 Elle en Peter Kurvers – Verborgen arbeidsbeperkingen zichtbaar maken  

 3.3 Sam Peeters (“Tistje”) – Autistisch gelukkig zijn  

14:15 – 14:30 Korte pauze/zaalwissel  

14:30 – 15:15 Parallelsessies 4  

 4.1 Menno van Beekum – Autisme is onzichtbaar omdat het niet bestaat  

 4.2 Els en Germo Bekendam – Een huisarts en een Professional Organizer met 
autisme. Mag ik zijn wie ik ben? 

 

 4.3 Jeroen van Eijk – (On)gezien (on)begrepen  

15:15 – 15:30 Korte pauze/zaalwissel  

15:30 – 16:15 Parallelsessies 5  

 5.1 Marc Beek – Hoe komen wij in beeld?  

 5.2 Peter Riemslag Baas – Rijker met autisme  

 5.3 Peter Teeuwen – Autisme en hogere intelligentie  

16:20 – 16:40 Afsluiting 
 



Overzicht van alle bijdragen op naam van de spreker.  

Sprekers staan op alfabetische volgorde op voornaam. 

Spreker Titel Vorm Taal Basis/ 
Verdieping 

Anna van der Miesen  Autisme en genderdysforie   Lezing NL Verdieping 

AutiRoze Autisme en LHBT: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel of 
Transgender  

 Panel NL Verdieping 

Elle + Peter Kurvers Verborgen arbeidsbeperkingen zichtbaar maken. Wel of niet 
vertellen? Eerste hulp bij discriminatie. 

 Lezing NL Verdieping 

Els + Germo Bekendam Een huisarts en een Professional Organizer met Autisme. Mag ik 
zijn wie ik ben?  

 Interview NL Basis 

Heta Pukki + Roderik 
Plas 

Autistic led organisations and groups in Europe: (in)visibility 
across borders 

 Lezing EN Verdieping 

Jeroen van Eijk  (On)gezien (on)begrepen   Workshop NL Basis 

Karin van den Bosch An organization run by people with autism: problem or power?   Lezing EN Verdieping 

Marc Beek Hoe komen wij in beeld?   Workshop NL Basis 

Margo van Strijp  Van ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid   Lezing NL Basis 

Martijn Dekker  Autisme,  identiteit en de grenzen aan integratie   Lezing NL Verdieping 

Menno van Beekum  Autisme is onzichtbaar omdat het niet bestaat: van ding tot tekst 
tot interactie  

 Lezing NL Verdieping 

Michel Bergijk  Zingeving, zoeken naar onzichtbare talenten   Lezing NL Verdieping 

Peter Riemslag Baas  Rijker met autisme  Film NL Basis 

Peter Teeuwen Autisme en hogere intelligentie   Lezing NL Verdieping 

Sam Peeters (“Tistje”)  Autistisch gelukkig zijn   Lezing NL Basis 

  

  



1.1 An organization run by people 
with autism: problem or power? 

Spreker(s): Karin van den Bosch 

Organisatie(s): Karins Consultancy + DSiN 

Vorm: Lezing 

Taal: Engels 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

A consumer-run organization is an organization that is governed and staffed by people 
with a serious mental illness. In my presentation I introduce the concept of ‘ consumer-
run organization’ . I will argue that this concept can be used to describe PAS-Nederland 
as a consumer-run organization by and for adults with autism in the Netherlands. Then I 
discuss with you some results of my qualitative research project about consumer-run 
organizations, specifically PAS-Nederland, in the Netherlands. The problematic and 
powerful sides of being a CRO (in Dutch: een “voor en door organisatie”) will be 
discussed. Findings in the Netherlands are related to the international literature about 
CROs. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Organizations by and for people with autism (consumer-run organizations or self-
organizations) are not really, or sometimes not at all, visible. In the Netherlands these 
kind of organizations are well aware of each others existence, although the association 
and cooperation between these organizations can also be both powerful and/or 
problematic. On a European or European + VS level the visibility of non-English 
organizations and their work is troublesome. This is even more the case in the 
international scientific literature, since scientific articles have a strong tendency to focus 
on English speaking nations. Although the Dutch movement of people with autism is 
equally long existing as the UK movement (PAS originated several years before 
Autscape) this is not known in the international community of people with autism. 
Activities and accomplishments of PAS and its members and of other Dutch initiatives 



are not visible, and certainly not in the international arena. So this can give the wrong 
impression that UK and USA initiatives, like Autscape or ANI, are the only ones that 
exist, or the only ones worth mentioning. So far, to my knowledge, UK/USA initiatives are 
the only ones that attract attention by scientific researchers, and so get described in the 
international literature (with a onetime exception for a French organization). 

Concluding: a lot of work still needs to be done before initiatives of people with autism in 
non-English speaking countries, like the Netherlands become visible, both in our own 
country and especially in an European or international context. 

Karin van den Bosch 

 

Biografie 

Ik ben betrokken bij de autismebeweging in Nederland vanaf het allereerste begin (ca. 
1999-2000) tot op heden. Hierbij heb ik verschillende rollen en functies vervult, in diverse 
werkgroepen en commissies gezeten en allerlei verschillende taken uitgevoerd. 
Waaronder: Initiatiefneemster en voorzitster PAS-Nederland (2001 t/m 2006) en verdere 
betrokkenheid bij PAS als bestuurslid/staflid (2006 t/m 2011); lid regiobestuur NVA-
Gelderland (2006) en lid van de werkgroep Beeldvorming van het 
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (2007). 

In 2010-2011 was ik lid van de projectgroep van Zorgbelang Gelderland die het spel 
“Een Steekje Los?” heeft ontwikkeld, en later heb ik een bijdrage geleverd aan de 
uitbreidingsset autisme van dit spel. 

Na mijn aanvankelijke focus op autisme, iets dat sterk werd beïnvloed door het krijgen 
van mijn eigen diagnose Asperger, ben ik vanaf ca. 2007 steeds meer gaan verbreden. 

In de periode 2009-2013 was ik als ervaringsdeskundige lid van het HEE-Team van het 
Trimbosinstituut. Hier heb ik ook mijn opleiding tot ervaringsdeskundige gevolgd. Van 



2013 t/m 2015 was ik lid van het Panel Ervaringsdeskundigen van GGZ-Oost Brabant op 
het gebied van zorgpaden. 

Ik ben als ervaringsdeskundig werkgroeplid en co-auteur betrokken geweest bij de 
Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van volwassenen met een 
autismespectrumstoornis (2012-2014, verschijnen richtlijn in 2015). 

Vanaf 2013 werk ik als (freelance) projectmedewerker, junior onderzoeker en 
webredacteur voor destichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en ben ik als 
gastonderzoeker verbonden aan de afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

Ook werk ik vanuit mijn eigen bedrijf Karins Consultancy voor diverse opdrachtgevers, 
waaronder DSiN, de NVA en PAS. 

Eigen bedrijf/ ZZP-er met autisme 

Karins Consultancy 

 

 

  



1.2 Van ervaringskennis naar 
ervaringsdeskundigheid 

Spreker(s): Margo van Strijp 

Organisatie(s): n.v.t. 

Vorm: Lezing 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Basis 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

Iedereen met autisme heeft ervaringskennis maar hoe kan je dit omzetten naar 
ervaringsdeskundigheid. Wat heb je hier voor nodig, opleiding en educatie. Hoe maak je 
met je autisme de sprong in het diepe om op zoek te gaan naar je eigen mogelijkheden 
en krachten. 

Wat doet het volgen van een opleiding met je persoonlijk en je omgeving, in mijn geval 
zwaar autistische zoon. Hoe leer je om te gaan met je grenzen en behouden van je 
structuur. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Door het omzetten van mijn eigen kennis rondom het leren omgaan met autisme en het 
“herstel” hierin ging ik van onzichtbaar zijn in de maatschappij naar zichtbaar aanwezig 
zijn en er mijn werk van te maken. 

Margo van Strijp 



 

Biografie 

Mijn naam is Margo van Strijp-Helwig en ben 43 jaar, getrouwd en heb een zoon van 16 
met klassiek autisme en een lichte verstandelijke beperking. Ik heb zelf PDD-NOS en 
ADHD en hierdoor sneller last van depressies. Ik heb vijf jaar geleden pas mijn diagnose 
gekregen, toen mijn zoon opgenomen was in het curium in Leiden, ik kreeg het test 
advies van onze begeleider aldaar. Na heel veel jaren vielen alle puzzelstukjes op zijn 
plaats. 

Doordat ik mijn oude werk niet meer kon uitvoeren ben ik weer naar school gegaan en 
studeer op dit moment af als Maatschappelijke zorg persoonlijke begeleider psychiatrie 
ervaringsdeskundigheid. Ik heb hierin mijzelf zichtbaar gemaakt door mijn 
ervaringskennis te leren inzetten om andere mensen te helpen bij hun herstel. Inmiddels 
ben ik werkzaam op het Wooncentrum voor Ouderen van Parnassia in Scheveningen. 

  



1.3 Autisme en genderdysforie 

Spreker(s): Anna van der Miesen 

Organisatie(s): n.v.t. 

Vorm: Lezing 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

Genderdysforie is het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als 
geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Vaak gaat dat samen met de 
wens om van een andere geslacht te willen zijn. De afgelopen jaren is er toenemende 
aandacht voor het samen voorkomen van autisme en genderdysforie. Er is daarover 
echter nog veel onduidelijk. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe vaak autisme en 
genderdysforie samen voorkomen en of er een gezamenlijke oorzaak hiervoor is. 

In deze presentatie zal worden uitgelegd wat genderdysforie is en hoe eventuele 
behandeling van genderdysforie plaatsvindt. Daarnaast zullen er een aantal 
onderzoeken naar autisme en genderdysforie worden besproken samen met mogelijke 
verklaringen voor het samen voorkomen hiervan. 

Deze presentatie wordt gevolgd door de bijdrage van AutiRoze over autisme en LHBT. 
Beide presentaties kunnen afzonderlijk gevolgd worden, maar vormen eigenlijk één 
geheel. Er wordt begonnen met een lezing van Anna van der Miesen over haar 
onderzoek naar genderdysforie en autisme. We vervolgen met ervaringsverhalen en een 
gesprek met het publiek door drie ervaringsdeskundigen (homo, lesbo, transgender met 
autisme). 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Hoewel er de afgelopen jaren steeds meer aandacht komt voor genderdysforie, zijn 
mensen met genderdysforie niet altijd zichtbaar in de samenleving en is er nog veel 
onbekend over genderdysforie. Mensen met autisme en genderdysforie vormen een 
groep die extra onzichtbaar kan zijn in de samenleving. 

  



Anna van der Miesen 

 

Biografie 

Begin dit jaar heb ik mijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam afgerond. Tijdens mijn studie ben ik begonnen met onderzoek doen 
naar mensen met genderdysforie en autisme. Ik hoop over een aantal jaar op 
dit onderwerp te promoveren en uiteindelijk klinisch werk als arts te 
combineren met het doen van onderzoek. 
  



2.1 Autistic led organisations and 
groups in Europe: (in)visibility 
across borders 

Spreker(s): Heta Pukki en Roderik Plas 

Organisatie(s): Suomen Aspergeryhdistys r.y. 

Vorm: Short presentation + discussion 

Taal: Engels en Nederlands 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

There are autistic-led organisations and self-advocacy groups in at least twenty-three 
European countries. A few of them have existed for ten years or more. Until very 
recently, these groups and organisations appear to have been mostly unaware of each 
other’s existence, or have had only tenuous links with one or two neighbouring countries, 
limited to infrequent visits by individual members. Because of language barriers, ideas 
generated in English-speaking countries, as well as ways to define autistic self-advocacy 
that are predominant in the English-speaking world, are clearly spread more effectively 
than those from other countries. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Autistic people are not only invisible to the majority of people within their own society. 
Their lives, problems, organisations and advocacy efforts tend to be invisible to other 
autistic people in other countries, even the closest neighbouring ones, due to language 
and cultural barriers. Autistic organisations do not have the resources that many parent 
organisations have to engage in international networking, and therefore cannot easily 
benefit from learning about solutions that other autistic communities have developed, or 
broaden their understanding of what autism can be in environments that differ radically 
from their own country. The lack of international cooperation also contributes to the 
invisibility of the collective autistic opinion in international forums such as UN and EU 
events, and committees that steer the development of research and social policy. 



Heta Pukki 

 

Biografie 

Heta Pukki is a board member of the Finnish national association for autistic 
people, Suomen Aspergeryhdistys ry (ASY). From January 2016, she has been running 
a monthly discussion group on international networking and current affairs for the 
members of this association. She has a long-term interest in this topic, since the late 
1990’s, having found her first contact with other autistic adults on the US-based Autism 
Network International (ANI) mailing list, going on to encourage the adoption of ANI’s 
ideas and practices in Europe. She has participated in initiating and organizing autistic-
run events in Finland from 1998 on wards, spoken in other countries about organized 
autistic self-advocacy, and promoted contacts by finding speakers from the UK, 
Netherlands, Sweden and Switzerland to visit Finland. 

Roderik Plas 

 

Biografie 

Na een aantal studies en wat nare ervaringen in het onderwijs, houd ik mij sinds een 
poosje bezig met belangenbehartiging. Dit doe ik voornamelijk vanuit PAS Nederland. 
Echter, de inspanningen die ik nu verricht komen vanuit een breder perspectief dan PAS 
Nederland, nadat ik heb ervaren hoe moeilijk het is om achter de juiste informatie te 
komen die je nodig hebt om effectief de belangen van anderen en mijzelf als autist te 
behartigen. Ik begon al aan te denken aan een uitwisseling van informatie op 
verschillende niveaus, in binnen- en buitenland. Dit wordt dan hopelijk ook mijn 
levenswerk. Het zal de eerste keer zijn dat ik een dergelijke presentatie officieel voor een 
groep mensen doe. 



Social media 

Facebook: Roderik Plas 

Twitter: @RoderikPlas 

  



2.2 Zingeving, zoeken naar 
onzichtbare talenten 

Spreker(s): Michel Bergijk 

Organisatie(s): n.v.t. 

Vorm: Lezing 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

De Nederlandse overheid stimuleert iedereen mee te doen in de maatschappij. Mensen 
met autisme kunnen echter vaak niet meedoen. Als je je talenten zichtbaar kan maken 
kan je die inzetten in je speurtocht naar werk. Ben je eenmaal dagelijks bezig met werk 
dat je leuk vindt ben je bezig met zingeving. Je levert dat een bijdrage aan de 
maatschappij. 

In de ICT hebben werkgevers ontdekt dat mensen met autisme voor de ICT geschikte 
talenten hebben. Ze zijn detail gericht en vinden het niet erg repetitief werk te doen. 
Talenten die ze uitermate geschikt maken om bijvoorbeeld software te testen. 

Niet iedereen heeft echter affiniteit met ICT. Zoeken naar je waar je goed in bent kan je 
echter helpen in de speurtocht naar werk. En als je werk doet dat je leuk vindt kan je 
daar langer mee doorgaan. Tijdens mijn presentatie wil ik ingaan op de speurtocht naar 
talenten. De zoektocht naar je talent kan je helpen in je speurtocht naar werk dat je leuk 
vindt om te doen. De speurtocht naar zingeving. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Het thema van ‘ Autminds 2016’ is zichtbaarheid. Kern van zoektocht naar werk is vaak 
inzicht in eigen talenten. Dat is bij mensen met autisme niet anders, maar door de 
manier waarop naar je is gekeken, in relatie met zorg en behandeling, vaak nog lastiger 
inzichtelijk te krijgen. Na een diagnose autisme ligt werk niet altijd voor de hand. 
Werkgevers betalen voor de talenten van hun werknemers. Hoe vind je de voor jou 



onzichtbare talenten. Hoe wordt je door je talenten, misschien wel versterkt door je 
autisme, weer zichtbaar, voor jezelf en misschien wel voor een toekomstige werkgever. 

Michel Bergijk 

 

Biografie 

29 Maart 2010 kreeg ik de diagnose autisme spectrum stoornis. In dat jaar ben ik mijn 
baan kwijtgeraakt. Uiteindelijk ben ik oktober 2015 afgekeurd. 

Na mijn diagnose heb ik mij ingelezen in autisme. Gaandeweg begon ik mij te 
interesseren in de achterstand van mensen met een diagnose op de arbeidsmarkt. 
“Grofweg 60% van de mensen met ASS hebben een gemiddelde of boven gemiddelde 
intelligentie, terwijl 85% werkloos is”. Zie bijvoorbeeld het artikel “The Benefits of 
Recruiting Employees with Autism Spectrum Disorder” op Forbes. 

Ik heb Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. Dit heb ik 
afgerond in 1992. Daarna heb ik ook een HIO-diploma (Hoger Informatica Onderwijs) 
behaald, in 1998. Vervolgens heb ik zes banen gehad, het verloop van elke baan was 
elke keer hetzelfde. 

Op dit moment onderzoek ik ‘ Zingeving’ en talent ontwikkeling voor mensen met 
autisme. Dit is mijn zoeken naar een doel in mijn leven. Doordat ik afgekeurd ben heb ik 
het gevoel niet meer belangrijk te zijn voor de maatschappij. Daarom zoek ik naar een 
nieuw doel in mijn leven, naar zingeving. 

Social media 

Twitter: @AutistInResiden (Autist in Residence …) 

  



2.3 Autisme en LHBT: Lesbisch, 
Homoseksueel, Biseksueel of 
Transgender 

Spreker(s):  

Organisatie(s): AutiRoze  

Vorm: Lezing en paneldiscussie met input publiek 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Basis 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

AutiRoze is de enige groep in Nederland, en misschien wel ter wereld, voor LHBT 
(Lesbie, Homo, Biseksueel, Transgender) met autisme. We zijn zichtbaar aanwezig op 
Autminds en beginnen onze bijdrage met een lezing over transgender en autisme zijn. 
Daarna gaan we in gesprek met drie ervaringsdeskundigen (Homo, Lesbo, Transgender) 
over wat er allemaal komt kijken bij LHBT en autisme. We besteden hier in het bijzonder 
aandacht aan zichtbaarheid en ‘uit de kast komen’. 

Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage van Anna van der Miesen over autisme en 
genderdysforie. Beide presentaties kunnen afzonderlijk gevolgd worden, maar vormen 
eigenlijk één geheel. Er wordt begonnen met een lezing van Anna van der Miesen over 
haar onderzoek naar genderdysforie en autisme. We vervolgen met ervaringsverhalen 
en een gesprek met het publiek door drie ervaringsdeskundigen (homo, lesbo, 
transgender met autisme). 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

ls er iets is waar LHBT goed in zijn dan is het zichtbaarheid zeg ik altijd maar. AutiRoze 
maakt autisme zichtbaar in de LHBT-gemeenschap en LHBT-thematiek in de 
autismegemeenschap. We geloven dat zichtbaarheid een belangrijk instrument is om 
meer acceptatie en bespreekbaarheid teweeg te brengen. 

  



3.1 Autisme, identiteit en de 
grenzen aan integratie 

Spreker(s): Martijn Dekker 

Organisatie(s): n.v.t. 

Vorm: Lezing /discussie/ debat/ meningsvorming 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

In deze lezing wordt geprobeerd op internationaal niveau een beeld te schetsen van de 
autistische subcultuur en het gevoel van autistische identiteit zoals deze zich sinds de 
jaren 90 ontwikkeld hebben en wordt gepoogd van daaruit een blik op de toekomst te 
werpen. 

De Westerse samenlevingen zijn in het laatste decennium sterk gepolariseerd geraakt. 
Ook autisme is niet verstoken gebleven van de culture wars. Er wordt in toenemende 
mate een politieke invulling gegeven aan de eigen identiteit. Dat leidt tot hechtere 
gemeenschappen, maar ook tot de verscherping van de tegenstellingen ertussen. In 
deze lezing wil ik het idee van sociale integratie (inclusion) bespreken in de context van 
deze steeds verder toenemende polarisatie. Daarbij probeer ik af te leiden wat de 
gevolgen zijn voor de autistische gemeenschap in het algemeen. 

In diverse gebieden (de VS, het VK, Nederland, Europa, de rest van de wereld) zien we 
een soortgelijke ontwikkeling, maar wel met belangrijke verschillen. De autistische 
gemeenschap blijft gefragmenteerd; groeperingen in verschillende landen zijn soms niet 
eens op de hoogte van elkaars bestaan. In deze lezing worden ook ideeën voor het 
overbruggen van de kloof tussen de verschillende landen besproken. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

De politisering van de eigen identiteit (als persoon met autisme, als ouder van een 
autistsich kind, enz.) is een belangrijke manier geworden om zich in de maatschappij te 
emanciperen en zichtbaarder te maken. 



De daaruit voortkomende polarisering zorgt er echter voor dat verschillende 
autismegroeperingen wezenlijk juist steeds minder zichtbaar voor elkaar worden (de 
tegenstelling tussen ouders van autistische kinderen en autisten zelf is een bekend 
voorbeeld; daarnaast is er echter ook een groeiende tegenstelling tussen mensen met 
autisme die dat als handicap en iets negatiefs zien en degenen bij wie juist de trots op de 
eigen autistische identiteit voorop staat). 

Verder is er een gebrek aan zichtbaarheid tussen de organisaties in verschillende landen 

Martijn Dekker 

 

Biografie 

Martijn werd in 1995 op 22-jarige leeftijd als autistisch gediagnosticeerd en is sindsdien, 
vooral op internationaal vlak, actief geworden in het bijeenbrengen van autistische 
stemmen. In 1996 begon hij de eerste geheel zelf gehoste autismegroep op het internet: 
InLv (Independent Living on the Autistic Spectrum), die tot ongeveer 2012 actief was. 
Volgens het boek Neurotribes van Steve Silberman is dit een invloedrijke gemeenschap 
geweest. Ook heeft hij met de jaren in verscheidene landen diverse lezingen gehouden 
over thema’s met betrekking tot o.a. de zichtbaarheid van mensen autisme. Martijn was 
van 2006 tot 2015 betrokken bij de organisatie van Autscape (UK). 

  



3.2 Verborgen arbeidsbeperkingen 
zichtbaar maken. Wel of niet 
vertellen? Eerste hulp bij 
discriminatie 

Spreker(s): Elle + Peter Kurvers 

Organisatie(s): n.v.t. 

Vorm: Lezing + brainstorm/ ontmoeting 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

Wat gebeurt er als je er op latere leeftijd pas achter komt dat je autisme hebt, terwijl je al 
die tijd hebt gewerkt? Moet je je werkgever wel of niet vertellen over jouw verborgen 
arbeidsbeperking? En wat kun je doen als je in de WW zit vanwege problemen op het 
werk door je autisme? 

Wij willen een beweging opstarten om verborgen arbeidsbeperkingen zichtbaar te maken 
en hopen onderling de krachten te bundelen in ontmoeting. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Wij willen een beweging opstarten voor en door autisten om onze verborgen 
arbeidsbeperking(en) zichtbaar te maken en voorlichting te geven. 

Informatie voor de deelnemers 

Wij zijn vooral op zoek naar mensen die niet (meer) in aanmerking komen voor een 
voorziening bij het behouden of vinden van werk via de oude of nieuwe Wajong 



Elle 

Biografie 

Elle is politicoloog en juriste Europees Recht zonder pASSende arbeid. Zij kreeg eind 
2014 haar diagnose en is 35 jaar. 

Peter Kurvers 

Biografie 

Peter Kurvers is techneut, vrijwilliger bij AIC Haarlem, namens Ieder(in) lid van de UWV 
Cliëntenraad en zet zich in voor het zichtbaar maken van verborgen arbeidsbeperkingen. 
Hij kreeg eind 2014 zijn diagnose. 

Social media 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/techneut 

  



3.3 Autistisch gelukkig zijn 

Spreker(s): Sam Peeters (‘Tistje’) 

Organisatie(s): www.tistje.com 

Vorm: Lezing 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

Lange tijd en vaak nog steeds worden mensen met autisme gemotiveerd om zoveel 
mogelijk in te passen en zoveel mogelijk het parcours te wandelen dat als universeel 
wordt beschouwd (werk, relatie, gezin, sociale relaties, netwerk). Als er daarbij 
ondersteuning nodig is, ligt de klemtoon meestal op het wegwerken van stress, anders-
zijn en lastig gedrag. Zelfs als het lijkt goed te gaan, is dat niet altijd het geval. Wat 
onzichtbaar blijft, zijn de inspanningen en het gevoel niet te leven maar te overleven, en 
niet zichzelf te kunnen zijn, niet autistisch gelukkig te kunnen zijn. Maar wat betekent 
autistisch gelukkig zijn en hoe passen we dat in een samenleving die eist dat eraan 
bijgedragen wordt, en evenwaardigheid koppelt aan participatie? 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Elementen als iemands geluk en tevredenheid in het leven zijn vaak even onzichtbaar 
als de inspanningen om het zo goed mogelijk te doen. Het is vaak pas als het goed fout 
loopt dat mensen met autisme die volop willen meedoen in de samenleving het zichtbaar 
maken. Dat geldt ook voor geluk. Het is niet zichtbaar, en het is niet te meten. 

  

Sam Peeters (‘Tistje’) 

Biografie 



Ik ben Sam, volwassen man met autisme, bovengemiddeld begaafd, met bijkomende 
beperkingen en een handicap, en leef sinds een achttal jaar samen met Roos, even 
begaafd, tevens met autisme, en aan de slag als sociaal dienstverlener. Naast 
ervaringswerker bij de Vlaamse ouder–en familievereniging, werk ik ook samen 
met GRIPvzw, een burgerrechtenorganisatie die opkomt voor gelijke rechten van 
mensen met en zonder beperkingen. Ik heb ervaringen in gewoon en hoger onderwijs (3 
bachelors behaald) evenals werken in diverse vormen van arbeid en uiteenlopende 
vormen van ondersteuning, hulpverlening en zorg. 

Social media 

Onder mijn roepnaam ‘Tistje’ ben ik aanwezig op Facebook (al.tistje& tistjeXL), Twitter 
(@tistje01), Tumblr (tistje.tumblr.com) en Pinterest (altistje) 

Website 

www.tistje.com 

  



4.1 Autisme is onzichtbaar omdat 
het niet bestaat: van ding tot tekst 
tot interactie 

Spreker(s): Menno van Beekum 

Organisatie(s): n.v.t. 

Vorm: Lezing, met na-vragen of debat 

Taal: Nederlands/beetje Engels 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

Hoe autisme niet bestaat wil ik, in een uit te spreken tekst, aannemelijk maken door het 
als tekst te benaderen: autisme is een tekst. Die begint al met de diagnose, de 
mondelinge of schriftelijke toelichting erop, en wordt voortgezet in (non-)behandeling en 
in de hele autismeliteratuur. Vanuit een differentie-filosofische opvatting van tekst en 
betekenis: de betekenis van een tekst is een onbepaalde nader te bepalen oneindige 
con-tekst, zal ik aan tekst over autisme laten zien, nee horen, hoe het autisme zich aan 
identificatie onttrekt. Vervolgens is de vraag hoe dat onzichtbare tekst-autisme in de 
sociale interactie functioneert, met name bij de toekenning van de diagnose. 

Inmiddels wordt ook in de filosofie van de psychiatrie en in de academische critical 
autism studies het bestaan van autisme, als een empirisch neurobiologisch feit, een 
natural kind, betwijfeld. En ook daar wordt de focus verlegd, van een ding in één mens, 
dat je niet kan aanwijzen, naar de interactionele functie van autisme als tekst, een 
discursively produced social construct. Met als radicale consequentie: stoppen met het 
toekennen van diagnoses, en juist de aanleiding voor diagnostiek aanpakken, namelijk 
een conflict tussen mensen. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Tja nou ja eh: autisme is onzichtbaar omdat het niet bestaat. 



Menno van Beekum 

Biografie 

Biografie Menno van Beekum (1955, Den Haag (Schilderswijk)) is een ASS-buschauffeur 
en incidenteel minor filmacteur, met een verleden als toneelspeler en literair schrijver en 
heel even leraar Nederlands. Werd in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam 
doctorandus in de Nederlandse Taal- en Letterkunde. De aldaar opgedane interesse in 
linguïstische pragmatiek: wat doen mensen met taal met elkaar, en taalfilosofie: hoe 
verhoudt een tekst zich tot betekenis en werkelijkheid, informeert ook zijn omgang met 
de hem in 2012 toegekende autisme-diagnose. Sinds de door zijn vrouw (geen autist) 
(welke autist heb dat nou, een vrouw) (maar hij heeft een zoon met autisme, en een 
neef, en die zijn precies als hij) geëntameerde talking head movie “Autisme is een tekst, 
deconstructie van autisme door een autist” (2016) is hij zich gaan uitspreken over die 
omgang, conflictueus, met de autisme-tekst. 

Social media 

YouTube: filmtrailer 

Website 

Autisme is een tekst 

  



4.2 Een huisarts en een Professional 
Organizer met Autisme. Mag ik zijn 
wie ik ben? 

Spreker(s): Els + Germo Bekendam 

Organisatie(s): Germo Bekendam: www.organizingworks.nl 

Vorm: Lezing in de vorm van een interview 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Basis 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

De (on)zichtbaarheid van Autisme in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg in 
Nederland verdient aandacht. 

Heel veel mensen hebben geen idee wat Autisme is. Onbekend maakt onbemind. Dat 
kan én moet anders. Het begint met bewustwording en het delen van kennis en 
ervaringen. Juist door professionals die zelf Autisme hebben. 

De sprekers, Els (huisarts) en Germo (Professional Organizer), hebben zelf jarenlang 
prima kunnen functioneren zonder dat zij zich bewust waren van hun eigen Autisme. 

In de vorm van een interview stellen de sprekers elkaar vragen. Het is een 
ontdekkingsreis om op latere leeftijd de diagnose Autisme te krijgen. Het is een 
zoektocht omdat het lijkt alsof er geen andere collega’s met Autisme zijn; er is als het 
ware geen succesvol “rolmodel” voorhanden. 

Els en Germo willen hun verhaal delen en een voorbeeld stellen voor anderen die met 
Autisme geconfronteerd worden in hun werk of leven. 

In de presentatie komen onder meer de volgende vragen aan de orde: 

 Een professional met Autisme. Kan dat wel? 
 Ik heb de diagnose Autisme gekregen. Kan ik dit delen met anderen? 



 Wat zijn factoren die meespelen om de Autisme diagnose wel of niet te delen met 
anderen? 

 Zijn er (huis)artsen die openlijk spreken over hun Autisme? 
 Wat is er nodig om de samenleving kennis te laten maken met de wondere wereld 

van Autisme? 

 

Biografie 

Els is huisarts sinds 2003. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen . In 2014 kreeg zij, na 
haar 40e levensjaar, de diagnose syndroom van Asperger. Zij kwam op het spoor van 
autisme bij zichzelf, doordat andere mensen met autisme daar open over zijn, in 
interviews en boeken. Eind 2014 heeft zij een officiële diagnose gekregen van een GZ-
psycholoog, gespecialiseerd in het herkennen van autisme bij meisjes en vrouwen. 

Zij is nog druk bezig om haar leven opnieuw in te richten met de wetenschap dat ze 
autisme heeft. Langzamerhand licht zij steeds meer collega’s, vrienden en bekenden in. 
Zij heeft haar werk aangepast, soms zijn dat kleine veranderingen die het werkplezier 
verhogen. Met deze “gebruiksaanwijzing” van zichzelf gaat ze nu ook anders dan 
voorheen om met haar tijd, energie, vrienden en andere sociale contacten. 

Voor wat betreft haar werk als huisarts was het een enorme schok om te beseffen dat zij 
zelf autisme heeft. Het is nog een zoektocht, wie zij het wel en niet vertelt. Tegelijk is zij 
zeer gemotiveerd om het taboe te doorbreken, dat een succesvolle (huis)arts geen 
autisme zou kunnen hebben. Zij weet niet of ze dankzij autisme arts kan zijn, of ondanks 
autisme…in ieder geval: zij is huisarts met autisme. 

Germo Bekendam 



 

Biografie 

Germo is bedrijfskundige en studeerde in de Verenigde Staten en Nederland. 

Hij is één van de grondleggers van het beroep Professional Organizer in Nederland. 
Germo heeft de eerste beroepsopleiding voor Organizers mede ontwikkeld. 

Hij heeft sinds 1999 vele honderden mensen in bedrijven ‘georganiseerd’ en geleerd 
goed georganiseerd te werken en het maximale uit zichzelf te halen. Hij ontwikkelde 
hiervoor diverse trainingen, begeleidingsvormen en bijbehorende Organizing producten. 

Germo’s stijl van begeleiding kenmerkt zich als methodisch, no-nonsense, praktisch, 
interactief, direct, confronterend, objectief en betrouwbaar. De vertrouwensrelatie met de 
klant zorgt voor een natuurlijke balans tussen verwachtingen en realistisch haalbare 
doelen. Met zijn onverdeelde aandacht ondersteunt Germo goed gemotiveerde 
directieleden en managers om verwachtingen van zichzelf en hun bedrijf waar te maken. 

Hij is auteur van het boek ‘Organiseren Werkt!‘ 

Eigen bedrijf 

Organizing Works 

  

 

  



4.3 (On)gezien (on)begrepen 

Spreker(s): Jeroen van Eijk  

Organisatie(s): Levantogroep (LET-Team: Levanto ervaringsdeskundige team) 

Vorm: Workshop 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Basis 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

In de workshop “(On)gezien (on)begrepen” hoop ik u als bezoeker mee te mogen nemen 
naar situaties die ik, maar vooral ook u als bezoeker, heb meegemaakt en ik hoop u 
duidelijk te kunnen maken waarom binnen bepaalde situaties de communicatie tussen 
mensen met een ASS en anderen niet goed loopt. Tot slot hoop ik samen met u op zoek 
te gaan naar oplossingen en u mogelijke handvatten te kunnen geven voor volgende 
situaties 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Als mens met een ASS wordt onzichtbaarheid vooral duidelijk aan de hand van situaties 
waarin we ons niet begrepen voelen. Dit wordt onder andere duidelijk binnen de 
communicatie en andere sociale omgangsvormen waar binnen we ons niet gezien 
voelen. Kortom: (on)gezien (on)begrepen!! 

Informatie voor de deelnemers 

Benodigd: een hele dosis nieuwsgierigheid en de durf om vragen te stellen!!! 

Jeroen van Eijk 



 

Biografie 

Mijn naam is Jeroen van Eijk en ik ben in 2005 afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool 
in Groningen voor de opleiding social work. Na verschillende burn-outs en depressies 
kreeg ik in 2013 de diagnose asperger wat veel puzzelstukjes op hun plaats liet vallen. 
Vooral de verlieservaringen binnen vriendschappen en werkplekken kregen een 
betekenis. Maar er ontstond een dilemma: Hoe kon ik weer een nieuwe vorm geven aan 
mijn HBO opleiding social work en dit combineren met mijn diagnose asperger? 

Gelukkig vond ik een vorm in mijn functie als ervaringsdeskundige binnen 
de Levantogroep in Maastricht op de afdeling LET (Levanto ervaringsdeskundige team) 
waar ik begin 2014 werd aangesteld. 

Dit werk heeft me handvatten gegeven in de omgang met mijn diagnose asperger en 
weer hoop en vertrouwen gegeven. Hier begon ik met het accepteren van mijn diagnose 
en ben binnen een jaar uitgegroeid tot consulent autisme. Ik bezoek nu vanuit 
verschillende instellingen cliënten met autisme en ik ben hierin in staat om hen in hun 
eigen kracht te zetten en hun kennis te laten maken en handvatten te geven in de 
omgang met overprikkeling. 

Verder word ik door verschillende instellingen waaronder scholen en coaches gevraagd 
om mijn ervaring en kennis te delen op het gebied van herstel en autisme. Dit doe ik 
vaak in de vorm van lessen en cursussen die ik dan in groepsverband geef. Een van de 
meest waardevolle cursussen die ik geef is een cursus die ik zelf ontworpen heb en erg 
trots op ben “beleef autisme”. Dit is een cursus waarin ik de deelnemers meeneem ik de 
wereld van autisme en hen deze ook werkelijk laat ervaren. 

Sinds januari volg ik de specifieke lerarenopleiding aan het CVO-Step in Hasselt. De 
kennis en kunde die ik daar heb opgedaan wil ik in deze workshop “(On)gezien 
(on)begrepen” om gaan zetten. Ik hoop u als bezoeker mee te mogen nemen naar 
situaties die ik, maar vooral ook u als bezoeker, heb meegemaakt en ik hoop u duidelijk 
te kunnen maken waarom binnen bepaalde situaties de communicatie tussen mensen 
met een ASS en anderen niet goed loopt. Tot slot hoop ik samen met u op zoek te gaan 
naar oplossingen en u mogelijke handvatten te kunnen geven voor volgende situaties. 

Social media 

Facebook: Jeroen Pa van Eijk 

  



5.1 Hoe komen wij in beeld? 

Spreker(s): Marc Beek 

Organisatie(s): Vanuit Autisme Bekeken  

Vorm: Workshop met uitleg 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Basis 

Max. aantal deelnemers: 25 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Neem teken of schrijfmateriaal mee, zoals pen en papier of een laptop 

Samenvatting 

Autisme uit zich heel divers. Het beeld van autisme dat echter bij het brede publiek, de 
pers en de politiek bestaat is heel wat minder divers. Succesverhalen en hopeloze 
gevallen wisselen elkaar af, waarbij de extraverte types overheersen. Hoe maken we 
samen het plaatje dat van autisme bestaat volledig? Hoe kleuren we samen het begrip 
diversiteit compleet in? 

In de workshop ‘Hoe komen wij in beeld?’ worden hulpmiddelen gepresenteerd waarmee 
eenieder zich kan presenteren. Daarna volgt een korte discussie over het waarom en 
hoe eenieder zich zou moeten presenteren. En tenslotte wordt er in kleine groepjes 
gewerkt aan een eigen idee of plan waarmee het bestaande zwart-wit beeld van autisme 
veel kleuriger gemaakt kan worden. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

De zichtbaarheid van autisme in de maatschappij. Het beeld van mensen met autisme 
wordt momenteel bepaald door succesverhalen of hopeloze gevallen, waarbij in beide 
gevallen de extraverte types overheersen. Hoe krijgen we de diversiteit beter in beeld? In 
de workshop wil ik de mensen met autisme die minder naar voren komen een format 
bieden, waardoor ze dit wel durven en kunnen doen. 

Informatie voor de deelnemers 

Van de deelnemers aan de workshop wordt verwacht dat ze iets aan de bekendheid 
en/of beeldvorming van autisme in de samenleving willen bijdragen. Daarvoor is geen 
eerdere ervaring nodig, wel de bereidheid om alleen of samen met anderen in de eigen 



omgeving stappen te ondernemen die aan de beeldvorming en/of belangenbehartiging 
van mensen met autisme kan bijdragen. 

Neem teken of schrijfmateriaal mee, zoals pen en papier of een laptop: er zal een idee of 
plan uitgewerkt moeten worden. 

Marc Beek 

 

Biografie 

Marc Beek (52) kreeg na de geboorte van zijn dochter de diagnose autisme. Van beroep 
is Marc publieksvoorlichter. Hij deelt graag zijn visie op autisme met anderen. Marc werkt 
o.a. als ervaringswerker (een publieksvoorlichter met zelf autisme) voor Vanuit autisme 
bekeken en Ontdek autisme. Hierbij beperkt hij zich niet tot het sleutelen aan de persoon 
met autisme, maar tracht ook het beeld dat van mensen met autisme in de samenleving 
bestaat gunstig bij te stellen. Wil jij dit laatste ook, volg dan de workshop ‘Hoe komen wij 
in beeld?’. 

Social media 

Twitteraccount: @marcbeek 

YouTube: Marc Beek over ouderschap en autisme 

  



5.2 Rijker met autisme 

Spreker(s): Peter Riemslag Baas 

Organisatie(s): foto-eikenburg.com  

Vorm: Film en achtergrondpresentatie 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Basis 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

‘Onbegrepen’ 

De vrouwen in de film hebben allen een normale tot hoge begaafdheid. Desondanks 
lopen zij meer dan gemiddeld tegen problemen aan. Onbegrepen. Voor henzelf én hun 
omgeving. Totdat zij op latere leeftijd de diagnose autisme krijgen. Puzzelstukjes vallen 
op hun plaats. Het geeft hen nieuw inzicht op hun verleden én hun toekomst. Met 
inhoudelijke bijdragen van specialisten op het gebied van autisme. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

De film is geïnspireerd op de (on)zichtbaarheid van autisme bij vrouwen met een 
normale tot hoge begaafdheid. 

Informatie voor de deelnemers 

Op de film rust copyright. Het maken van beeld- en geluidopnamen (foto’s, video’s, 
audiorecordings) tijdens de voorstelling en de presentatie is niet toegestaan. 

Peter Riemslag Baas 

Biografie 



Peter M. Riemslag Baas, (Schiedam, 1960). Opleiding tot registeraccountant in 1991 
afgerond. Combinatie van werken en studeren na het Atheneum-B (1979). Van 1993 tot 
en met 2005 in de openbare accountantspraktijk als mede-eigenaar van een middelgroot 
accountantskantoor. Sinds 2006 als beeldproducent (fotografie en film) zelfstandig 
werkzaam. Diagnose Asperger sinds begin 2016. 

Social media 

Facebook: www.facebook.com/peter.riemslag.baas 

Twitter: twitter.com/beeldproducent 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/peterriemslagbaas 

Eigen bedrijf 

Foto Eikenburg 

  



5.3 Autisme en hogere intelligentie 

Spreker(s): Peter Teeuwen  

Organisatie(s): Teeuwen Advies  

Vorm: Lezing + discussie 

Taal: Nederlands 

Basis/verdieping: Verdieping 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee 

Samenvatting 

Waarom is autisme anders bij mensen die een hogere intelligentie hebben? Wat doet de 
combinatie hoogbegaafdheid of hogere intelligentie en autisme met mensen? Wat voor 
gevolgen heeft dat voor relaties met mensen zonder autisme? Komt de combinatie 
autisme en hoogbegaafdheid veel voor? Zijn er bekende voorbeelden? 

In mijn lezing geef ik mijn kijk op deze vragen en mijn antwoorden. 

Ik heb zelf autisme en ik ben hoogbegaafd. 

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid 

Mijn bijdrage past uitstekend bij het thema van Autminds, omdat dat juist een van de 
grootste problemen is voor mensen met een hogere intelligentie en autisme: vaak vinden 
ze je alleen maar vreemd, maar het autisme wordt niet (h)erkend. Juist het feit dat 
mensen die een hogere intelligentie hebben vaak hebben geleerd hun autisme te 
compenseren en/of te camoufleren. Dat zorgt vaak juist voor onduidelijkheid en 
spanningen is mijn ervaring. 

Peter Teeuwen 



 

Biografie 

Ik heb twee studies gedaan, Wiskunde aan de universiteit in Nijmegen, en Sociaal 
Cultureel Werk, richting vormingswerk, in Groningen. Ik heb les gegeven als 
wiskundeleraar en in de ICT gewerkt. Ik ben nu 60 jaar. 

Op 47-jarige leeftijd kwam ik erachter dat ik een vorm van autisme heb. Twintig jaar 
eerder was al vastgesteld dat ik hoogbegaafd ben. 

Na een gesprek met een psychiater die moest vaststellen of ik depressief was, stelde hij 
de diagnose dat ik een zelfingenomen narcist was. Van autisme had hij niets gemerkt. Ik 
was perplex en besloot een boek te schrijven, Het Autistisch Brein. Dit besluit kwam 
mede voort uit het feit dat ik merkte dat er weinig bekend was van de combinatie Hogere 
Intelligentie en Autisme 

In Het Autistisch Brein beschrijf ik hoe ik zelf tegen de combinatie van autisme en 
hoogbegaafdheid aankijk. Dit doe ik vanuit mijn eigen, theoretisch perspectief. Het 
tweede gedeelte van dit boek is een autobiografische beschrijving. Hierbij wordt 
regelmatig teruggegrepen op de theoretische verhandeling van het eerste gedeelte. 

Ik geef lezingen over het thema autisme en hogere intelligentie. Ik heb een opleiding 
gevolgd tot autismevriendelijke coach aan de autisme-academie. Door de veranderingen 
in de zorg zag ik geen mogelijkheid om hier professioneel wat mee te doen. 

Eigen bedrijf/ZZP-er met autisme 

Teeuwen Advies 

 

 


