
STICHTING AUTICAFÉ KENNEMERLAND IS AANGESLOTEN 
BIJ DE NVA EN WORDT ONDERSTEUND DOOR VOORZET EN 
MaatjeZ.

De NVA, de Nederlandse vereniging voor autisme is de vereniging 
die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun 
naasten, in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 

Voorzet is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van 
mensen met autisme op het gebied van re-integratie, job-
coaching, behandeling, ambulante woon- en onderwijsbegeleiding 
en begeleiding tijdens vakantie en vrije tijd.

MaatjeZ is een organisatie die mantelzorgers en professionals 
ondersteunt in Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest 
om gebruik te maken van hun kennis en netwerk en organiseert 
bijeenkomsten en activiteiten. 

Deze folder wordt mede mogelijk gemaakt door de 
personeelsvereniging van het UMC Utrecht.

Stichting Auticafé Kennemerland organiseert 
informatieve avonden over autisme.

We behandelen elke bijeenkomst een ander 
onderwerp. Voor ouders van kinderen met  

autisme, volwassenen met autisme, mantelzorgers, 
familie, professionals etc. vanaf 16 jaar. 

AANMELDEN KAN VIA 
info@auticafekennemerland.nl 

LOCATIE VAN DE INFORMATIEVE AVONDEN 
Juliana van Stolbergschool, 

Juliana van Stolberglaan 3, Castricum

Het Auticafé wordt volledig geleid door vrijwilligers.
Heb je interesse? Mail ons! 

www.auticafekennemerland.nl

 Op onze website vind  
je een agenda waar de 

data en thema’s worden 
aangekondigd!

ONDERSTEUND DOOR VOORZET

TOEGANG 
IS GRATIS



RUIM 1 PROCENT VAN DE NEDERLANDERS, 
ONGEVEER 200.000 MENSEN, HEEFT AUTISME.  Eén 
op de vier is vrouw. Bij hen wordt autisme meestal later 
ontdekt dan bij mannen, omdat vrouwen hun autisme 
vaak beter kunnen camoufleren. Het aantal mensen dat 
te maken heeft met autisme zoals ouders, broers, zussen, 
partners, leraren en zorgverleners is vele malen groter. 
Autisme kan een grote invloed hebben op iemands 
leven en op dat van de omgeving. Dit komt onder 
andere doordat informatie op een andere manier wordt 
verwerkt in de hersenen. Daarbij gaat het onder andere 
om informatie die binnenkomt via de zintuigen; vaak is er 
sprake van een sensorische over- of ondergevoeligheid. 
De sociale interactie kan anders ontwikkeld zijn. Autisme 
kan ook invloed hebben op het plannen en organiseren. 
De aandoening kent vele verschijningsvormen en kan bij 
iedereen op een andere wijze tot uiting komen. 

VIA DE INFORMATIEAVONDEN VAN ONZE STICHTING 
AUTICAFÉ KENNEMERLAND willen wij de kennis over 
autisme vergroten. Daarnaast geven wij de bezoekers 
handvatten over hoe om te gaan met de stoornis. Tijdens 
deze avonden bespreken we de sterke punten van mensen 
met autisme, maar we staan natuurlijk ook stil bij de 
problemen waar volwassenen, adolescenten en kinderen 
tegen aan kunnen lopen. 

HET AUTICAFÉ STELT ZICH TEN DOEL OM mensen met 
autisme, hun familie, mantelzorgers, en hulpverleners in 
Kennemerland met elkaar in contact te brengen, zodat 
zij informatie en ervaringen over autisme met elkaar 
kunnen delen en elkaar kunnen adviseren. De stichting 
wordt geleid door ouders van kinderen met autisme en 
ervaringsdeskundigen die direct of indirect met autisme te 
maken hebben. Op onze website auticafekennemerland.nl 
en Facebook-pagina kondigen wij de gratis informatie-
avonden aan. Elke keer zijn er op onze locatie in Castricum 
één of meerdere deskundige sprekers aanwezig die 
uiteenlopende thema’s behandelen. In de pauze en na 
de lezing is er gelegenheid om onder het genot van een 
drankje ervaringen te delen.

HANDIGE WEBSITES
NVA
Nederlandse vereniging voor autisme 
www.autisme.nl

Vereniging Balans
Oudervereniging Balans 
versterkt de positie van ouders 
van kinderen en jongeren met 
ontwikkelingsproblemen bij leren 
en/of gedrag. Dit doet Balans 
door belangenbehartiging en 
uitwisseling van kennis en ervaringen 
tussen ouders, onderwijs, zorg en 
wetenschap.
www.balansdigitaal.nl

Voorzet
Eén organisatie die re-integratie,  
job-coaching, behandeling, 
ambulante woon- en onderwijs 
begeleiding en begeleiding 
tijdens vakantie en bij vrije tijd 
biedt aan mensen met een 
autismespectrumstoornis.
www.voorzet.nl 

Autisme Jonge Kind
Voor en door ouders en professionals. 
Informatie om vroege herkenning 
en passende hulp voor kinderen van 
0 tot 4 jaar (met vermoeden van) 
autisme te krijgen.
www.autismejongekind.nl

Autsider
Een ontmoetingsplek voor 
volwassenen met een vorm van 
autisme.
www.autsider.net

Hersenstichting 
www.hersenstichting.nl

Mind
Samen psychische gezondheid 
verbeteren.
www.wijzijnmind.nl

MaatjeZ
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg 
is een organisatie die mantelzorgers 
en professionals ondersteunt. Het 
werkgebied van MaatjeZ bestaat uit 
de gemeenten Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk en Uitgeest.
www.maatjez.nl

Autisme Kennis Centrum  
(Dokter Bosman Kliniek)  
Wij zijn er voor jou.
www.autismekenniscentrum.nl

Werk Web Autisme
Een wegwijzer voor studie,  
stage en werk bij autisme.
www.werkwebautisme.nl

NAR
Samen werken aan meer kennis  
over autisme
www.nederlandsautismeregister.nl

PAS
Personen uit het Autisme Spectrum
www.pasnederland.nl

Op onze website worden nog meer 

websites vermeld.


