
 
 

Auticafé Kennemerland         
Autisme en werk 
 
Op dinsdagavond 19 november was het 4e Auticafé van 2019. De bekende locatie was als altijd de 
Juliana van Stolbergschool te Castricum. Het thema van de avond was; Autisme en werk 
De spreker van de avond was Sanne Diepenbrock – Accountmanager, senior 
jobcoach/trajectbegeleider Voorzet (www.voorzet.nl). Tijdens deze lezing komen ook 
ervaringsdeskundigen en Peter Don (regio-coördinator van de pilot "Werkgeversfocus op psychische 
kwetsbaarheid") hun verhaal vertellen. 
 
Bij de geur van verse koffie druppelen de bezoekers binnen. Het belooft een boeiende avond te 
worden met ruim 60 bezoekers. Ook wordt de uitgebreide folder- en boekentafel, waar van alles ligt 
gerelateerd aan autisme, goed bekeken. Folders, flyers, pennen, etc. mogen uiteraard meegenomen 
worden. En dat vindt gretig aftrek. 
 
Rond 20:00 uur opent Annelies de avond en heet iedereen van harte welkom. In het kort vertelt zij 
het programma van de avond. En vertelt ook onder meer waar Auticafé Kennemerland voor staat en 
wat ze allemaal doen. Hierna geeft ze het woord aan Peter Kurvers. 
 
Peter verteld eerst over zich zelf hoe hij na school en een slechte stage in aanraking is gekomen met 
een jobcoach. Graag wilt hij de bureaucratie terugdringen en met een groep mensen met een 
beperking een klankbordgroep Banenafspraak opgericht, zie website: 
https://klankbordgroepbanen.nl/ (heeft u hierover vragen kunt u Peter persoonlijk contacten : 
peter.kurvers@hotmail.com ) 
 
Peter geeft het woord aan Sanne. 
Sanne lijdt de avond verder dat zij meer over de theorie gaat hebben en de verhalen overlaat aan de 
ervaringsdeskundige. 
 
Sanne geeft het woord aan Pascal. 
Pascal vertelt over zijn leven op de rit is en hoe dit in stand is gekomen. 
Hoe ziet autisme er bij hem uit en hoeveel diagnoses hij heeft gehad voor dat de diagnose autisme 
kreeg.  Wat de diagnose hem heeft gegeven. 
Het gehele verhaal met vallen en opstaan en vooral de diepe dalen heeft Pascal samen met Ans 
Ettema-Essler een boek geschreven “Help, ik ben een autist!” (ISBN 9789461852472) 
 
Pascal geeft het woord aan Sanne. 
Sanne verteld over de geschiedenis van Voorzet en dat er veel contact is met gemeentes en autisme 
contact centra 
Voorzet organiseert een AutismeBelevingsCircuit in januari en februari 2020. 
Laat je kwaliteiten zien en het zijn er veel, er worden ook een aantal filmpjes vertoond met de 
uitgangspunten wat kan iemand wel en tot succes verhaal komt. 
De cijfers van het NAR (Nederlandse Autisme Register) vertoond en verteld hoe belangrijk dit register 

is, voor meer informatie : https://www.nederlandsautismeregister.nl/ 
Uitleg over hoe lastig Autisme op de werkvloer kan zijn ook komen de regelingen en wetten aan bod. 
Over dat er begeleidingstrajecten zijn en beschut werkplek 
Vooral wees open wat je kan en waar je kwaliteiten liggen en wat je interesse zijn. 
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De volgende links worden vermeld: 
• https://www.autisme.nl/over-autisme/autisme-en-werk/onderzoek-naar-autisme-en-werk/ 
• https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/index.aspx 
• https://www.nederlandsautismeregister.nl/ 

 
In de pauze komt een bezoeker met een flyer over Bijeenkomsten Jongeren met Autisme van 
Stichting Welzijn Castricum, deze bijeenkomst wordt een keer per twee maanden op zaterdag 
gehouden, voor meer informatie : r.vlaar@welzijncastricum.nl 
 
Na de pauze geeft Sanne het woord aan Ronald. 
Ronald verteld over zijn verleden en waar hij vast liep. Na de diagnose van zijn zoon viel alles op zijn 
plek en liet zelf ook een diagnosen. Heeft goede afspraken met zijn werkgever en kan volwaardig 
mee draaien in het team. En heeft als hobby een boek vertaald, deze komt binnenkort. 
Het boek (niet autisme gerelateerd) is te bestellen in de voorverkoop op 

https://dewereldleest.store/product-categorie/ghost-rider/ 
 
Ronald geeft het woord aan Jeroen. 
Jeroen is een uitgeverij begonnen om zijn boek “De Wereld om met Autisme” (ISBN: 

9789492469038) en geeft binnenkort het boek uit dat Ronald vertaald heeft. 
Jeroen verteld over zijn verleden hoe hij aan het zoeken naar antwoorden was, een collega gaf de tip 
om naar de huisarts te gaan om over Autisme te praten, toen werd het duidelijk waarom Jeroen het 
moeilijk had en soms door diepe moet gaan. 
Jeroen is bezig om een nieuw boek te realiseren, hiervoor verhalen van mensen die in het dagelijks 
leven te maken hebben met autisme (ass) met het hoofdonderwerp seksualiteit en pesten. Voor 

meer informatie autismeboek@ahvobraiths.nl of http://ahvobraiths.nl/. 
 
Jeroen geeft het woord aan Peter. 
Peter verteld dat hij voornamelijk met werkgevers uit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond praat 
en probeert tussen werkgevers en werknemers een mooie match te maken dat werkt. Peter geeft 
tips, trucs en aanbevelingen aan. 
Rond Autisme is helaas nog veel stigma´s, dit te doorbreken probeert Peter de kracht, positieve 
punten en het talent van de werknemen naar voren te laten komen. 
Jobcoaching is een mooi middel dat helaas na een paar jaar stopt, dit vindt Peter een gemiste kans 
deze vorm van begeleiding moet langer om tot een succes te worden. 
 
Verder beantwoordt zij ook nog een aantal vragen vanuit de zaal.  
 
 
Dan is het tijd voor het 1-minuutje.  
Diverse mensen komen met tips en waardevolle informatie. 
 
Boekentips: 

• Het Rosie Project van Graeme Simsion (ISBN 9789021015729) 

• Zondagskind van Judith Visser (ISBN 9789402702569) 

Een bezoeker heeft goede ervaring met een verzwaring deken, zeker de moeite waard om te 
proberen. 
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Marieke Stoker is van Buurdbewind en helpt mensen bij bewindvoering en budgetcoaching, zij 
bieden professionele ondersteuning aan mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun eigen 
financiën te beheren, voornamelijk in de regio Noord-Holland Noord. 

Voor meer informatie https://www.buurtbewind.nl/ 
 
 
Erin Jakobs Consulent van Mee & de Wering verteld dat Mee & de Wering ook aan 
clientondersteuning op het gebied van werk, stage en opleiding doet. 
Voor meer informatie www.meewering.nl 

 

Pascal kondigt het thema van de Autisme week 2020 aan. Thema Prikkels en van 28 maart tot en met 

4 april 2020. Meer informatie op https://autismeweek.nl/ 
Pascal bedankt iedereen die deze avond mogelijk hebben gemaakt, het was een gezellige, positieven 
en informatieve avond 
 
Voor meer informatie over het 1 minuutje kunt u contact met het team van het Auticafé 
Kennemerland opnemen. 
 
Annelies bedankt hierna iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. De sprekers krijgt als dank een 
mooie bos bloemen. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. En kunnen we trots 
terugkijken op een wederom drukbezochte avond. 
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