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REGISTRATIEBALIE

HAL

AULA
Dag

opening
Plenaire 

afsluiting 

GYMZAAL

LOKAAL 1.38

HUISKAMER

STILTERUIMTE

Pauze:      Koffie, thee en water in de hal en de aula
Lunch:      in de aula

Verborgen 
arbeidsbeperkingen 

zichtbaar maken
Peter Kurvers en Elle

Autisme en LHBT
AutiRoze

Autisme, identiteit en 
de grenzen aan 

integratie
Martijn Dekker

Samenkomen 
startgroep(en

)
Huiskamer open voor iedereen

An organization run 
by people with 

autism
Karin van den Bosch

Autisme en 
genderdysforie

Anna van der Miesen

Pauze

Stilteruimte open

Registreren bezoekers en sprekers

Pauze

Een huisarts en een 
prof. organizer met 

autisme
Germo Bekendam en 

Els

Pauze

Rijker met autisme
Peter Riemslag Baas

(On)gezien 
(on)begrepen

Jeroen van Eijk

Hoe komen wij in 
beeld?

Marc Beek

Autisme is 
onzichtbaar omdat 

het niet bestaat
Menno van Beekum

Autisme en hogere 
intelligentie

Peter Teeuwen

Standje PAS

Zingeving, zoeken 
naar onzichtbare 

talenten
Michel Bergijk

Lunchpauze

De zichtbaarheid 
van prikkels

Janneke Geijsberts

Autistic led 
organisations and 
groups in Europe
Heta Pukki and 

Roderik Plas

Van ervaringskennis 
naar ervarings- 
deskundigheid

Margo van Strijp

8 oktober 2016
Scholengemeenschap de Brouwerij

Stationsweg 49
6861 EE   Oosterbeek (bij Arnhem)

Openbaar vervoer naar Autminds
op 2 minuten loopafstand:
Sprinter vanaf station Ede-Wageningen (V 9:06 - A 9:16)
Sprinter vanaf station Arnhem (V 9:37 - A 9:41)
Stadbus 1 van Arnhem Centraal Station - Oosterbeek Station 
(V 8:49 - A 9:02, V 9:19 - A 9:32)

Terugreizen: zie het schema in de hal
Bus 1: vertrekt 16:39 (daarna elke 15 minuten)
Sprinter -> Arnhem: vertrekt 16:41 (daarna elke 30 min)
Sprinter -> Utrecht: vertrekt 16:41 (daarna elk uur!)
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Badges
Op de dag zelf krijgt u een badge met daarop uw naam 
(echte naam of pseudoniem). Bezoekers kunnen zelf een 
kleurencode toevoegen om hun contactvoorkeuren aan te 
geven. De kleuren betekenen het volgende:
Rood: A.u.b. geen contact met mij aangaan;
Geel: Alleen contact met mij aangaan als ik je daar 
toestemming voor heb gegeven;
Groen: Ik zou graag contact willen leggen, maar ik heb 
moeite zelf het initiatief te nemen. Ik stel jouw initiatief op 
prijs;
Wit = geen kleur: Ik reguleer mijn contacten en 
communicatie met anderen zelf.

Eten en drinken
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Vegetarisch eten is 
mogelijk. Overige dieetwensen kunnen we als organisatie 
helaas niet honoreren.

Fotos, video en geluidsopnamen
Foto’s maken mag alleen voor eigen gebruik. 
Mensen met een groene lanyard mogen niet herkenbaar 
worden gefotografeerd zonder hun uitdrukkelijke 
toestemming. 
Autminds heeft 2 fotografen die foto’s zullen maken van de 
conferentie. Een deel hiervan zal ook voor 
publicatiedoeleinden worden gebruikt. 
Video- en geluidsopnamen zijn alleen met toestemming van  
organisatie toegestaan. 

Stilteruimte
Je kunt je terugtrekken in een ruimte. 

Startgroepen
Voor het eerst op Autminds? Zie je graag bekende 
gezichten? Geef je op voor een startgroep. Je maakt kennis 
met 4-6 andere deelnemers en kunt afspraken maken elkaar 
te ontmoeten in de huiskamer (en daarbuiten). 

Mobiele telefoon
Zet je mobiele telefoon op trillen of stil. Op de locatie is de 
ontvangst van 3G/4G slecht (van de meeste providers).

Roken
Roken mag alleen buiten het gebouw op de aangewezen 
plaats.

Geen buitenschoenen in de gymzaal
Een deel van de lezingen vindt plaats in een echte gymzaal.  
Het is niet toegestaan om met je (buiten)schoenen op deze 
vloer te lopen. Gebruik de blauwe zwembad"overschoenen. 

Honden en andere dieren
Honden en andere dieren zijn uitsluitend toegestaan als 
deze als hulpdier dienen en ook als zodanig herkenbaar zijn.

Gedrag bij de presentaties
Ben je (iets) te laat voor een presentatie? Kom dan stilletjes 
achter in de zaal binnen. Wil je eerder weg bij een lezing of 
workshop? Doe dat dan zo stil mogelijk. Hiervoor geldt: er 
uit = er uit. Het is niet de bedoeling dat je een zaal opnieuw 
betreedt nadat je hem vroegtijdig verlaten hebt. De spreker 
bepaalt hoe hij omgaat met vragen uit het publiek. 
Bijvoorbeeld of je tussendoor vragen kunt stellen, of alleen
aan het einde. 

Voor wie
De primaire doelgroep van Autminds is mensen met 
autisme, maar ook mensen zonder autisme zijn welkom, 
met name degenen die geinteresseerd zijn in het vakgebied 
'critical autism studies' en/of autisme vanuit een 'disability 
studies' of sociaal-wetenschappelijke invalshoek.

Thema: (on)zichtbaarheid
Het is nog niet zo lang geleden dat normaal begaafde 
volwassenen met een vorm van autisme helemaal niet 
zichtbaar waren. Soms letterlijk: omdat ze zaten opgesloten 
in een instelling, vaak vanwege een bijkomende 
verstandelijke beperking. Maar zeker figuurlijk: een 
volwassene met autisme kon voor de ogen van een 
psychiater staan, die dan zei: “Je kijkt me aan, dus je hebt 
geen autisme”.
Kortom: volwassenen met autisme waren onzichtbaar. Ze 
bestonden simpelweg niet in de gedachten van bijvoorbeeld 
psychiaters en andere hulpverleners

Zichtbaarheid hangt nauw samen met onzichtbaarheid. Dit 
kan bewust gekozen onzichtbaarheid zijn. Bijvoorbeeld door 
je autisme te compenseren of maskeren. Zodat het autisme 
niet opvalt. Of zodat je zelf niet opvalt. Zodat je kunt opgaan 
in de groep, in plaats van eruit te springen als degene die 
anders is.

Garderobe
Er is een lokaal waar je je jas kunt neerleggen. Maar er is 
geen bewaking van je waardevolle spullen.

Over Autminds
Autminds is een jaarlijks congres voor en door mensen met 
autisme. Autminds biedt een mix van educatie, debat, 
kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning. Autminds 
kan worden omschreven als “a meeting of minds”, vandaar 
de naam Aut-minds. Mensen met autisme vormen de 
meerderheid van de sprekers, organisatoren, vrijwilligers en 
deelnemers.
Op Autminds komen die onderwerpen aan bod, die op 
andere autismecongressen niet of nauwelijks aan bod 
komen, zoals belangenbehartiging, identiteit, 
autismecultuur en de autismegemeenschap, (inzet van) 
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Ook autisme 
zelf is onderwerp van discussie.
Zichtbaarheid is belangrijk voor de emancipatie van mensen 
met autisme. Op Autminds belichten we dit thema vanuit 
verschillende invalshoeken: het individu, groepen, 
organisaties, maatschappij en wetenschap.
Autminds wil bijdragen aan het versterken van de 
autismegemeenschap in Nederland en de empowerment 
van individuen met autisme door het bieden van 
(achtergrond)kennis. 

Overig
Accepteer van elkaar dat ieders wensen en behoeften sterk 
van elkaar kunnen verschillen. Houdt rekening met elkaar.

Gast
Je bent te gast op deze locatie. 

Lanyards
Er zijn 2 kleuren lanyards: paars is standaard. 
groene lanyard: ik mag niet herkenbaar gefotografeerd 
worden zonder uitdrukkelijke toestemming.
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