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Aftrap Barneveldse ‘Duik in de wereld van 
autisme’ in zwembad Veluwehal 

Mensen met autisme verder helpen en anderen 
erover informeren; het is de passie van de 
Barneveldse Erica van Everdingen. ,,Autisme 
is niet alleen kommer en kwel. Je moet op zoek 
gaan naar de kwaliteiten en talenten van 
iemand, en daar verder op bouwen.́ ´

Hanna de Groot

Stichting ‘Maat(jes)werk Autis-
me’ organiseert voor het derde 
jaar op rij de Barneveldse 

Autismeweek. Erica, de drijvende kracht 
achter de stichting en tevens bestuurs-
voorzitter, doet dit samen met de andere 
bestuursleden Natalie Pater, Mirjam van 
Ravenswaaij en Rob van Everdingen. ,,Wij 
willen positieve aandacht geven aan autisme 
en het bespreekbaar maken. Het thema van 
dit jaar is ‘Duik in de wereld van autisme’, 
vandaar dat we de week aftrappen in het 
zwembad van de Veluwehal. Eigenlijk zijn 
we vrijdag  1 april al begonnen. We zijn toen 
met één van de drie autismetreinen meege-
reisd; een landelijk initiatief van werkgroep 
‘Vanuit autisme bekeken’. De trein van 
Nijmegen naar Utrecht Centraal stopte in 
Ede-Wageningen. Op dat station hebben wij 
samen met CJG Ede een lezing en een lunch 
gehouden. Janneke van Bockel vertelde over 
haar nieuwste boek ‘Uitlegmoeder’, waarin 
ze haar ervaringen deelt als moeder van een 
autistische dochter.́ ´

Het organiseren van alle activiteiten was 
volgens Erica geen gemakkelijke klus. 
,,Gelukkig hebben veel bedrijven ons dit 
jaar belangeloos geholpen. In Kasteel 
de Schaffelaar mogen we twee lezingen 
organiseren, daar zijn we erg blij mee. Ik 
ben vooral enthousiast over de lezing die 
Gijs Horvers geeft op donderdag 7 april. Hij 
vertelt, als ervaringsdeskundige, over de 
participatie van mensen met autisme in de 

samenleving. Door de participatiewet zijn 
bedrijven met meer dan 25 werknemers 
verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst 
te nemen. Mensen met autisme kunnen 
heel waardevol zijn voor een bedrijf. Vaak 
krijgen ze een laaggeschoolde baan, maar 
er zijn veel jongeren met autisme die meer 
kunnen. Ze werken vaak cijfermatig of zijn 
goed in talen. Daarnaast werken ze contro-
lerend en precies. Als je eenmaal weet waar 
iemand goed in is en waar zijn of haar passie 
ligt, moet je daar op voortborduren. Geef 
daar aandacht aan en zorg dat ze nóg beter 
worden op dat vlak. Ze groeien namelijk van 
positieve ervaringen. Dat is een boodschap 
die wij als stichting ook willen uitdragen 
naar de gemeente, als huidige verantwoor-
delijke voor de gehele jeugdzorg onder de 
jeugdwet. Als ze dit soort jongeren niet goed 
ondersteunen, kost dat veel geld. Gaan ze 
nu investeren, dan krijgen ze later voor elke 
euro vier euro terug. 

Erica heeft zelf twee zonen met autisme, 
ieder met een andere vorm. ,,Autisme is als 
een regenboog. Iedereen is anders en heeft 
ander maatwerk nodig. Zo kan iemand die 
teveel prikkels ontvangt zich uitlaten in 
een boze bui, of zich juist terugtrekken. Dat 
verschil zie ik ook bij mijn zonen. Als ze een 
lange dag op school hebben gehad, kunnen 
ze geen krantenwijk meer lopen, ze zijn vaak 
oververmoeid. Ze moeten dan tijd hebben 
om alle prikkels van die dag te verwerken. Je 
moet constant aanvoelen hoe hun dag is, ze 

voelen zich vaak onbegrepen en kunnen hun 
gevoelens niet goed verwoorden. Geen dag 
is hetzelfde, het is altijd schipperen. De ge-
woonste zaken van de wereld kunnen lastig 
zijn, zoals uit eten gaan. Iemand met autisme 
hoort en ziet alles. Het gepraat van mensen 
en het geluid van bestek kan dan al teveel 
zijn. Dat soort kennis wil je graag delen, niet 
alleen met mensen die in hun directe om-
geving met autisme te maken hebben, maar 
ook met anderen. Op die manier hoop ik dat 
ze niet raar opkijken als iemand opeens een 
restaurant uitloopt, of op een andere open-
bare plek een moeilijk moment heeft.́ ´

Maat(jes)werk Autisme heeft verschillende 
doelen. ,,Wij willen met onze deskundig-
heid en door middel van ouderparticipatie 
de gemeente helpen in het maken van een 
beleid. Daarnaast zijn we er voor ouders en 
familie, die we graag verder op weg helpen 
en tips geven. Sinds kort heb ik een nieuwe 
verwerkingsmethode gevonden, voor als 
mijn jongste zoon niet kan slapen doordat 
zijn hoofd te vol zit. Ik teken met hem de 
dingen waar hij aan denkt, zodat hij ze beter 
kan verwerken en rust krijgt. Niemand geeft 
je tenslotte een draaiboek als je kind met au-
tisme wordt gediagnosticeerd. Ook ik kreeg 
dat niet, en er verandert nogal wat. Met deze 
activiteitenweek hopen we meer aandacht 
te krijgen voor autisme. Als we maar twee 
personen iets kunnen meegeven hebben we 
al gewonnen, maar we hopen natuurlijk op 
zo’n hoog mogelijke opkomst.́ ´


