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MAGAZINE EN AUTISMETREINEN VESTIGEN AANDACHT OP INCLUSIEF NEDERLAND

Den Haag, 25 maart 2016

De in 2013 gestartte werkgroep Vanuit autisme bekeken presenteert op donderdag 31 maart een 
magazine om aandacht te vragen voor een nieuwe kijk op autisme. Merel van Vroonhoven 
(voorzitter van de werkgroep en bestuursvoorzitter van de AFM) en Diederik Weve 
(ervaringsdeskundig lid van de werkgroep, werkzaam bij Shell) overhandigen het magazine aan de 
Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Oude Zaal van de Tweede 
Kamer. De overhandiging wordt kracht bij gezet door een optreden van Kazou, waarin dansers met
autisme onder choreografie van Adriaan Luteijn (Introdans) een voorstelling opvoeren. De dag 
erna, vrijdag 1 april rijden 3 autismetreinen door Nederland. In de treinen en op de stations vinden
verschillende masterclasses en workshops plaats.

De werkgroep Vanuit autisme bekeken werkte de afgelopen twee-en-half jaar aan een programma 
om (kleine) betekenisvolle verbeteringen te realiseren waardoor mensen met autisme beter kunnen 
participeren. Binnen de werkgroep en het programma werkten mensen met en zonder autisme 
intensief samen. Het magazine dat Vanuit autisme bekeken presenteert op donderdag 31 maart geeft
een overzicht van de resultaten van het programma. Zo ontwikkelde zij een Maatschappelijke 
businesscase voor de levensbrede aanpak, een nieuwe manier van ondersteunen van mensen met 
autisme. Hiermee gaven zij inzicht in wat deze aanpak de samenleving zou opleveren. Ook liet zij 
onderzoek doen naar hoe het diagnoseproces bij autisme verbeterd kon worden. Binnen het 
programma werden verder verschillende handreikingen en drie websites ontwikkeld: watvindik.nl; 
autismewegwijzer.nl; uaanzet.nl, die respectievelijk mensen met autisme zelf, hun naasten en 
professionals helpt bij het beter leren begrijpen en omgaan met autisme. Vanuit autisme bekeken 
ging met scholen op zoek naar innovatieve oplossingen om ook voor kinderen met autisme passend 
onderwijs te bieden en begeleidde bedrijven en medewerkers bij het creëren van openheid over 
autisme op de werkvloer. 

Theaterwerkplaats Kazou is een initiatief van het Leo Kannerhuis. Jongeren met autisme voeren 
onder choreografie van Adriaan Luteijn van Introdans een (verkorte versie) van de voorstelling Active
but odd op.

Autismetreinen – Sander Dekker in gesprek met leerlingen met autisme
Aan de vooravond van de Autismeweek, rijden op vrijdag 1 april drie autismetreinen door Nederland.
Vanuit Enschede, Nijmegen en Den Haag vertrekken treinen op weg naar Utrecht waar de 
slotmanifestatie Vanuit autisme bekeken plaatsvindt. Met deze actie, die mede mogelijk is gemaakt 
dankzij belangeloze medewerking van NS, wil de werkgroep Vanuit autisme bekeken aandacht vragen
voor een inclusieve samenleving en de beweging die zij in gang hebben gezet om dit te bereiken. Om 
de beweging naar een meer inclusieve samenleving een positieve impuls te geven, vinden zowel in 
de treinen als bij diverse stations kleinschalige, inspirerende workshops en masterclasses plaats. Zo 
gaat onder andere staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de trein 
vanuit Den Haag in gesprek met leerlingen met autisme over het door hen ontwikkelde ‘Spoorboekje 
Onderwijs vanuit autisme bekeken’, komen in Deventer ondernemers bij elkaar om te praten over 
inclusief ondernemen, en werkt men in Enschede aan een stappenplan om ervaringsdeskundigheid 
op te nemen in Sociale Teams.
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http://www.uaanzet.nl/
http://www.autismewegwijzer.nl/
http://www.watvindik.nl/


Noot voor de redactie niet voor publicatie

U bent harte uitgenodigd de presentatie van het magazine en de (korte) dansvoorstelling in de 
Tweede Kamer bij te wonen. Het programma vindt plaats van 13.00 tot 14.00 en vindt plaats in de 
Oude Zaal van de Tweede Kamer. In verband met de beveiliging dient u zich hiervoor aan te melden 
bij onderstaand e-mailadres. 

Het programma van de autismetreinen op vrijdag 1 april is al volgt

Autismetrein Den Haag - Utrecht
Vertrek Den Haag Centraal 9u47, aankomst Utrecht Centraal 11u35
 Sander Dekker (Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Merel van Vroonhoven 

(voorzitter werkgroep Vanuit autisme bekeken en AFM) in gesprek met leerlingen met autisme
 Inspiratiesessie ‘innovatieve oplossingen in onderwijs en zorg’, eindigt op locatie in Hilversum 

met lezing van Martine Delfos
 Masterclass Pabostudenten ‘uitgaan van verschillen’
 Workshop bedrijven ‘openheid loont’

Deze trein wordt bestuurd door een machinist met autisme.

Autismetrein Enschede – Utrecht
Vertrek Enschede CS 11u46, aankomst Utrecht Centraal 13u24
 Werksessie over ervaringsdeskundigheid in sociale teams
 Spel ‘Steekje los?’: gesprek over psychische gezondheid en de kwaliteit van leven 
 Gesprek over inclusief ondernemen (start in Deventer Schouwburg)
 Ervaringssessie over autisme en reizen met het openbaar vervoer 

Autismetrein Nijmegen – Utrecht
Vertrek Nijmegen CS 12u27, aankomst Utrecht Centraal 13u22
 Lunchlezing van Maatjeswerk Autisme op het station en in de trein van Janneke van Bockel over 

haar nieuwe boek Uitlegmoeder
 Masterclass ‘naast de GGZ’ voor studenten door ervaringsdeskundigen 
 Inspiratiesessie levensloopbegeleiding

De verschillende workshops worden georganiseerd door en in samenwerking met partners van 
Vanuit autisme bekeken: ACIC, De bagagedrager, CJG Ede, EEGA, Maatjeswerk, Mamavita, NVA, De 
99vanAmsterdam, De Normaalste Zaak, PAS Nederland, Potential4U, Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Leiden, SMD Enschede, MEE, Webchair en vele anderen…… 

Aanmelden kan bij: Noortje Jansen,  Noortje.jansen@vanuitautismebekeken.nl

Interviewverzoeken, inhoudelijke vragen over de verschillende onderdelen: Margreet de Vries, 
06-15021177, margreet.devries@vanuitautismebekeken.nl
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