
 
Welkom bij Autminds 
Autminds is een congres voor en door mensen 
met autisme. Autminds kan worden omschreven 
als “a meeting of minds”, vandaar de naam. 
Autminds biedt een mix van educatie, debat, 
kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning.  
 
Educatief 
Autminds is gericht op het scholen van 
volwassenen met autisme (educatie) rondom 
thema’s als belangenbehartiging, herstel, 
empowerment, zelfhulp en 
ervaringsdeskundigheid. 
Ontmoetingsplaats 
Een plaats waar volwassenen met autisme andere 
volwassenen met autisme kunnen ontmoeten. 
Bijvoorbeeld om te netwerken. Om informatie uit 
te wisselen en kennis te delen. Of gewoon voor de 
gezelligheid. 
Oefenplek 
We geven ook ruimte aan mensen met autisme 
die nog geen uitgebreide ervaring hebben met het 
deelnemen aan groepen en/of het zelf 
presenteren of geven van een lezing of workshop. 
Toepassen van ervaringskennis in de praktijk 
Ervaringskennis van mensen met autisme wordt 
benut in alle aspecten van de organisatie van 
Autminds. Op die manier willen we de eigen 
kracht van de persoon met autisme en het 
zelforganiserende vermogen van mensen met 
autisme als groep verhogen 
 
 

 

 
Thema 2021: nèt anders 
Het overkomt alles en iedereen: iets of iemand 
vergelijken met wat je kent en dan in een hokje 
plaatsen. Eenvoudig omdat hij, ze, zij of hèt 
daarmee gemakkelijker begrepen wordt. Maar 
meestal is het eigenlijk nèt anders. Op welke 
gebieden maken we nèt iets anders mee, zijn we 
nèt iets anders, gaan we er nèt anders mee om, 
met nèt andere gevolgen? 
 
Nèt anders biedt een andere manier om naar 
onszelf en onze omgeving te kijken, en om aan 
anderen te vertellen waar hokjes hinderen en 
helpen. 
 
Het thema en de voorbeelden zijn bedoeld 
sprekers te inspireren en om een zekere 
samenhang in het programma te bevorderen. Het 
thema is niet bedoeld om je te beperken, dus voel 
je vooral vrij om er creatief mee om te gaan. We 
nodigen iedereen uit om voorstellen te doen 
vanuit alle mogelijke invalshoeken en alle vormen. 
We hopen ook op activiteiten die creatief, in- en 
ontspannend van aard zijn. Voorstellen die binnen 
het thema passen, krijgen voorrang. Zo ook 
bijdragen met een wetenschappelijk karakter 
(eigen werk of het behandelen van andermans 
werk). We hopen ook voorstellen te krijgen die de 
deelnemers van Autminds met elkaar in 
verbinding brengt. 

 
Call-for-Proposals: tot 14 juni 
We nodigen iedereen uit om voorstellen in te 
dienen voor een lezing of andere activiteit voor de 
7e editie van Autminds. Dat kan tot 14 juni. 

We geven voorrang aan bijdragen die aansluiten 
bij het thema en zijn op zoek naar diverse 
invalshoeken en uitvoeringsvormen.  
Kijk op de website voor meer details, een FAQ en 
het formulier en mail naar sprekers@autminds.nl.  
 

Toegankelijk 
Mensen met autisme vormen de meerderheid van 
de sprekers, organisatoren en deelnemers. 
Autminds is dus ook zo goed mogelijk ingericht om 
dit mogelijk te maken. 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld: een korte 
pauze na elk programmaonderdeel, zowel rustige 
en drukkere ruimtes om elkaar te ontmoeten.  
En we doen nog meer als het kan. 

 
Online 
Door Covid-19 werken we online. Je hoeft niet te 
reizen en kunt vanachter je bureau, op de bank of 
waar dan ook deelnemen. Op je PC, tablet of 
smartphone.  

 Je kijkt naar de lezingen (30 minuten & 15 
minuten discussie).  

 Je chat met sprekers en andere 
deelnemers op ons forum; parallel aan de 
lezingen en ook ’s avonds.  

 
Inclusiviteit 
Iedereen is welkom op Autminds. Je hoeft geen 
autisme te hebben. Juist doordat we de 
toegankelijkheid op mensen met autisme 
afstemmen is er plaats voor allen.  
 
 

 
 



Waarom Autminds 
Er zijn veel bijeenkomsten op het gebied van 
autisme, variërend van lezingen en 
themabijeenkomsten tot Engelstalige 
wetenschappelijke congressen. Deze 
bijeenkomsten gaan over autisme. Het publiek is 
overwegend niet-autistisch (ouders, hulpverleners 
of wetenschappers). Als er een bijdrage van 
iemand met autisme in het programma zit, dan 
wordt hij of zij vrijwel alleen ingezet voor het 
vertellen van het persoonlijke ervaringsverhaal. 

Personen met autisme worden zelden bij de 
organisatie betrokken, of vormen een 
verwaarloosbare minderheid in een 
organisatieteam dat vooral uit niet-autisten 
bestaat. Misschien is het daardoor dat meer 
inhoudelijke congressen relatief ontoegankelijk 
zijn voor de mensen met autisme zelf. De 
toegangsprijs is veelal te hoog, de mogelijkheid 
om je terug te trekken is niet altijd aanwezig, de 
inhoud van het programma sluit onvoldoende aan 
bij de behoefte en belangstelling van een groot 
deel van de mensen met autisme. 

Daarnaast is er een groeiend sociaal 
aanbod voor mensen met autisme. Dit betreft 
vooral ontmoetingsmogelijkheden, zoals PAS-
contactdagen, Iets Drinken. Dit zijn relatief 
laagdrempelige activiteiten, waarbij de 
mogelijkheid tot contact en ontmoeting voorop 
staat. Een academisch programma maakt hier 
geen onderdeel van uit. 

Er leek dus een soort tweedeling te bestaan 
tussen enerzijds meer inhoudelijke congressen, 
die onvoldoende gericht zijn op of toegankelijk 
zijn voor de mensen met autisme zelf, en 
anderzijds een groeiend aanbod aan (sociale) 
activiteiten, waarbij de omstandigheden wel 

relatief passend zijn, maar er geen inhoudelijk 
programma van enig niveau geboden wordt. 

Autminds wil dit gat overbruggen. Autminds is 
gemodelleerd op vergelijkbare conferenties 
Autscape (UK) en Autreat (US) 

Vrijwilligers 
De organisatie van Autminds bestaat geheel uit 
vrijwilligers. Ze doen dit omdat ze het leuk vinden, 
belangrijk vinden of omdat ze zich verder willen 
ontwikkelen. Vacatures voor vrijwilligersfuncties 
staan op onze website. Aanmelden als vrijwilliger, 
met een korte omschrijving van de kennis en 
kunde die je wilt bijdragen, kan ook via 
vrijwilliger@autminds.nl 

 
Prijzen 
We hanteren een gedifferentieerd prijsbeleid in 
lijn met onze doelstellingen.  
De definitieve prijs staat op de website maar ligt 
tussen € 10,= en € 15,= (online deelname) 
 

Stichting Autminds 
www.autminds.nl 
info@autminds.nl 
twitter.com/autminds 
facebook.com/autminds  

210526 

 
Autminds wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

congres voor en door mensen met autisme 
(en andere belangstellenden) 

9-10 oktober 2021 

10:00 - 17:00 uur 
online 

 
 
kaartverkoop  en  informatie 

www.autminds.nl 

 

Nèt anders 

12 workshops, lezingen, discussies en 
activiteiten rondom het thema 

 


