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PROGRAMMA 
29 september 2022 

 

 

De middag bestaat uit twee delen.   

Je bent van harte welkom om aan het gehele programma deel te nemen.  

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van het programma bij te wonen.  

Dit kun je aangeven op het  aanmeldformulier 

 

Het definitieve programma ontvang je uiterlijk op 16 september 

 

Locatie: Cascade - Hoge Kade 50 - 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P28oOd0Q9kyUI2nsny8atJwEVA26DwlKpp566rJ2gzJURU8zSTFSMU5FU09GTUlHNlgzSUw2OEM5OC4u
https://stichting-cascade.nl/contact


            
 

 

Deze middag is mogelijk door samenwerking NVA project WerkWeb-Autisme en Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 

(Jados, Hicare Company B.V. Werkpad, Het Spectrum Perspectief en Autisme Experience)   

Deel 1 - Kennisdeling door inspiratie 

Werknemers met autisme willen graag werken: Hoe pak je dat aan als je autisme hebt? Wat 

is daarin anders?  

Werkgevers willen graag mensen met autisme aannemen: Hoe pak je dit nu aan, zijn er 

aanpassingen nodig en wat moet je juist niet doen? 

Welke hulp/ondersteuning is er voor werknemers, werkgevers en hulpverleners?   

 

13.00 Inloop en informatiemarkt 
 

13.30 Welkom  
Nel Hofman – (Coördinator Autismenetwerk ZHZ)   

 

13.40 WerkWeb Autisme – hoe werkt deze E-health tool 
Werkwebautisme.nl is een gratis E-health-tool die mensen met autisme helpt om een 
opleiding af te ronden en werk te vinden én te behouden dat aansluit bij individuele 
mogelijkheden en wensen. 
 
Bernadette en Henri vertellen over de ontwikkeling van deze tool in samenwerking 
met ervaringsdeskundigen, hulpverleners en wetenschappers.  
Hoe ‘werkt’ deze tool in de praktijk: voor studenten, werkzoekenden, werknemers, 
werkgevers, naasten en hulpverleners. 

Bernadette Wijnker-Holmes (projectleider ‘Werken met Werkweb Autisme’)  
Henri Mandemaker (NVA ambassadeur Autisme en Werk) 

  
 

13.55 Inspirerende verhalen door mensen met autisme, werkgevers en jobcoaches.   
Verschillende (ervaringsdeskundige) professionals en werkgevers vertellen over 

• het vinden/bieden van werk, participatiebanen en/of vrijwilligerswerk;  

• wat zij tegenkwamen en hoe zij dit aangepakt hebben; 

• tips en tools die zij gebruikt hebben.  
 

Namen van sprekers volgen 
 in het definitieve programma 

 

15.00 Pauze en informatiemarkt 
 

15.15 Start deel II  
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Deel 2 - Meet & Greet – elkaar leren kennen 

Elkaar kennen is belangrijk om elkaar te vinden en contact te leggen.  

Het tweede deel van de middag staat dan ook in het teken van kennis maken met elkaar. 

Ook is er een Parallelsessie met een kleine groep die brainstormt over de E-health-tool 

WerkWeb Autisme. 

14.45 Inloop en informatiemarkt voor mensen die 2e deel middag bijwonen 
 

15.15 Welkom en aftrap ‘Meet & Greet’ – Elkaar leren kennen 
 

15.30 Meet & greet 
Elkaar kennen is belangrijk om contact te 
leggen.  
 
Tijdens ‘Meet & Greet’ is er gelegenheid om 
ideeën uit te wisselen en (nieuwe) contacten 
op te doen.  Contacten tussen werkgevers, 
werknemers en jobcoaches: “Hoe doe jij 
dat?”  
 
Leg een eerste contact en wie weet vind jij 
net die ene werkgever of werknemer of 
jobcoach. 

Brainstormsessie WerkWeb 
Autisme 
In deze sessie gaan we brainstormen 
over hoe, waar en wanneer WerkWeb-
Autisme optimaal ingezet kan worden 
om nog meer mensen met autisme 
structureel aan werk te helpen.  
 
De sessie wordt geleid door Henri 
Mandemaker, Bernadette Wijnker-
Holmes en onderzoekers van UMCG. 
 
Wil je hier aan deelnemen geef dit dan 
aan op het aanmeldformulier. 
  

16.30 Afsluiting - Take home boodschappen 
Met elkaar vatten we kort onze belangrijkste bevindingen samen: 

- Wat neem jij mee en ga jij (anders) doen? 
- Wat geef jij mee aan de deelnemers? 

 

16.45 Drankje als afsluiting 
 

17.00 Einde 
 

Mensen met autisme - autisten 
Wij spreken in onze uitingen over ‘mensen met autisme’ en bijvoorbeeld niet over ‘autisten’. Het 
is altijd raadzaam om aan de persoon met autisme zelf te vragen waar de voorkeur naar uitgaat 
als je in gesprek bent met diegene. Wil hij/zij liever ‘autist’ worden genoemd? Respecteer dat dan. 

 

Werk- dagbesteding 
We spreken over werk, maar het kan ook gaan over het vinden van vrijwilligerswerk, 
dagbesteding en/of stage. Vaak is dit de 1e stap naar (betaald) werk. 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P28oOd0Q9kyUI2nsny8atJwEVA26DwlKpp566rJ2gzJURU8zSTFSMU5FU09GTUlHNlgzSUw2OEM5OC4u

