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Werkconferentie ‘Autisme en aan het werk’ (Overijssel) 

Samenwerking Autisme Kennisnetwerk Overijssel en NVA-project Werken met WerkWeb-Autisme 

- Dinsdag 13 september 2022 (13:00 – 17:00 uur). 

- De Steerne Deventer Dimence Groep (gebouw 18 op deze plattegrond). 

- Gratis, wel graag aanmelden vooraf via dit aanmeldformulier.  

- Voor werkzoekenden, werkgevers, begeleiders en voor iedereen die betrokken is bij mensen met 

autisme die aan het werk willen (blijven). 

- Dit betreft geen geaccrediteerde bijeenkomst en online deelname is niet mogelijk.  

- Vol is vol: deelname gaat op volgorde van aanmelding. 

 

Aanleiding  

Inclusieve werkgevers en werkzoekenden: we zijn op zoek naar jullie! Uit het Nederlands Autisme 

Register blijkt namelijk dat ruim 52% van de mensen met autisme (16+) -die meededen aan dit 

onderzoek- geen betaald werk heeft (zie bron NAR). En één op de vijf werknemers heeft last van 

psychische klachten (zie bron GGZ nieuws en handreiking voor werkgevers om uitval door psychische 

klachten te voorkomen). 

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel en het project Werken met WerkWeb-Autisme bundelen hun 

kennis en netwerk. Zij organiseren een bijeenkomst waarin interessante hulpmiddelen voor het 

voetlicht worden gebracht, potentiële werkgevers en werkzoekenden concreet aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden en een informatiemarkt wordt ingericht: 

- Met regionaal aanbod op het gebied van autisme en werk, denk aan Stam, Scauting, Jados, UWV, 

Lucrato, AutiTalent etc. 

- Flyers over WerkWeb-Autisme en Twentse convenant Hoofdzaak Werk: wat hebben zij te 

bieden?  

- A4-tjes met sollicitatietips, studietips, tips voor werkgevers etc., die ook vindbaar zijn op o.a. 

Werkweb en in de tool die is ontwikkeld door Vanuit autisme bekeken voor (begeleiders van) 

mensen met autisme in hun oriëntatie op en zoektocht naar werk en/of inkomen. 

 

Programma: 

13.00 – 13.30 uur Ontvangst met koffie, thee en informatiemarkt 

13.30 – 13.45 uur Opening door dagvoorzitter Gijs en welkom door Angela Thissen 

13.45 – 14.00 uur Presentatie WerkWeb-Autisme door Bernadette Wijnker – Holmes en Chris 

Brouwer 

14.00 – 14.15 uur Presentatie Twentse convenant Hoofdzaak Werk, aanpak Werk als beste 

zorg door Maureen Oude Oosterik en Kiki Dijkstra 

14.15 – 15.00 uur  Panel gesprek: wat hebben mensen met autisme nodig als het gaat om 

ondersteuning bij studie, vinden van werk, op de werkvloer zelf en na uitval? 

https://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/wp-content/uploads/2006/02/Routebeschrijving-Brinkgreven-Deventer-nieuw.pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/LQ3BJQL
https://www.nederlandsautismeregister.nl/publicaties/nar-in-cijfers.html
https://www.ggznieuws.nl/handreiking-voor-werkgever-om-uitval-door-psychische-klachten-te-voorkomen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herstel
https://www.han.nl/projecten/blijven-werken-met-psychische-klachten/
https://www.werkwebautisme.nl/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/tool-werk-en-inkomen
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Een opsomming vanuit mensen met autisme met Nynke Zuurmond 

(loondienst ervaring, zelfstandig ondernemer), Pepijn Gansevles (startend 

zelfstandig ondernemer), Jasper Wagteveld (loondienst) en Rob Brinkman 

(projectleider werkbedrijf) 

Een opsomming vanuit werkgever en coaches / begeleiders met Marlies 

Nijman (HR-Business Partner bij Thales), Elsa Magermans (werkcoach voor de 

regio Oost Nederland bij Jados) en Marjanne Bos (Jobcoach-Loopbaancoach-

Consulent Tweede spoor bij Stam)  

15:00 – 15.15 uur Pauze  

15.15 – 16.15 uur In gesprek met elkaar, keuze uit 3 opties: 

1. Korte speeddates ter kennismaking (één op één) 

2. Brainstormsessie over https://www.werkwebautisme.nl: hoe, waar en 

wanneer zou WerkWeb-Autisme nog meer kunnen betekenen bij het 

vinden en behouden van werk? 

3. Rondsnuffelen op de informatiemarkt 

 

16.15 – 16.25 uur Welke inzichten hebben we opgedaan? Wat is er nodig? 

16.25 – 16.30 uur Afsluiting  

16:30 – 17:00 uur Gelegenheid voor hapje en frisdrankje 

 

Voetnoot 

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/die liever ‘autist’ worden genoemd? Respecteer dat dan. 

 

Over de sprekers/panelleden  

Nynke Zuurmond is Autisme vriendelijke coach en trainer, getrouwd en moeder van twee kinderen. 

Haar oudste zoon heeft ASS en ook zijzelf heeft sinds 2014 de diagnose autisme gekregen. Jarenlang 

heeft zij diverse vormen van begeleiding gehad en pas na haar diagnose kreeg ze de juiste 

begeleiding. Met heel hard werken, veel zelfkennis, werkt ze nu als zelfstandige en is haar missie om 

meer bekendheid te geven over autisme. 

Pepijn Gansevles is 31 jaar en woont in Enschede. Hij heeft ongeveer 28 jaar een indicatie voor 

autisme. Pepijn is sinds 2019 begonnen met zijn bedrijf Niet Normaal, waarmee hij actief is als 

autisme ervaringsdeskundige en als scenarioschrijver/filmproducent van theater, film en animatie. 

Ook is hij actief in de politiek vanuit de FNV Wajonggroep om aanpassingen in de wet Wajong te 
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kunnen verwezenlijken en om de situatie van mensen met een beperking in de arbeidsmarkt te 

verbeteren. 

Jasper Wagteveld is sinds 2012 bij het Autisme Kennisnetwerk Overijssel betrokken en belicht 

sindsdien een diversiteit aan thema’s vanuit zijn eigen ervaringen. Hij werkt bij een ggz instelling en is 

NVA ambassadeur. 

Rob Brinkman is gediagnosticeerd met Asperger. Hij is projectleider bij Werkbedrijf Lucrato in 

Apeldoorn en draagt bij aan het creëren van een context waarin inwoners op een autisme 

vriendelijke manier hun traject doorlopen (https://www.apeldoornwerktmee.nl/). Rob kan vertellen 

over zijn werkervaringen en wat hem heeft geholpen in het vinden en behouden van werk. 

Elsa Magermans is werkcoach voor de regio Oost Nederland bij Jados en doet mee aan het panel. 

Jados is een van de 31 aangesloten leden van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. Jados biedt 

begeleiding als je de diagnose autisme hebt en extra hulp kunt gebruiken bij studie, werk, zelfstandig 

wonen of een zinvolle invulling van je leven. 

Marjanne Bos is jobcoach-autismecoach-loopbaancoach bij Stam en doet mee aan het panel. 

Marjanne heeft de post-hbo-opleiding gevolgd bij Autisme Centraal in Gent en is een van de 

gecertificeerde autismecoaches bij Stam. Stam is een van de 31 aangesloten leden van het Autisme 

Kennisnetwerk Overijssel. Stam heeft zich gespecialiseerd in autisme in relatie tot werk. Stam 

begeleidt mensen met autisme in en naar werk volgens de AutismeCentraalMethodiek. 

Marlies Nijman is werkzaam als HR-Business Partner bij Thales. Dit is een high tech bedrijf waar 

regelmatig mensen met autisme worden aangenomen, omdat Thales ziet dat de kwaliteiten van 

mensen met autisme vaak goed passen bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd bij deze 

hoogwaardige kennisorganisatie. Binnen Thales is Marlies de contactpersoon om te zorgen dat 

medewerkers met autisme de juiste begeleiding krijgen om hun werk te doen. Ook zet zij zich in om 

het begrip rondom autisme binnen Thales verder te vergroten, passende binnen het beleid dat 

Thales heeft rondom diversiteit. 

Chris Brouwer is als ambassadeur en klankbordgroeplid betrokken bij de implementatie van online 

tool Werkwebautisme.nl en is daarnaast werkzaam bij de douane. 

Bernadette Wijnker – Holmes is freelance projectleider van het project Werken met Werkweb-

Autisme, een project van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met 

UMCG. 

Maureen Oude Oosterik is procesregisseur van de arbeidsmarktregio Twente en werkt sinds 2018 

mee om de samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen vorm te geven om zo meer mensen met 

een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. De eerste jaren was ze werkzaam bij 

gemeentes en sinds 2021 bij ggz-instelling Mediant. 

Kiki Dijkstra is sinds een jaar projectmedewerker bij WerV (onderdeel van de Dimence Groep, lid van 

het AKO), een onderdeel van de Dimence Groep. Hiervoor heeft ze een aantal jaren bij het FACT-

team gewerkt in Almelo (Dimence). Zij is tevens betrokken in de Werkgroep GGZ&Werk&Inkomen en 

is sleutelfiguur (aanspreekpunt) binnen Dimence voor allerlei partijen, projecten en 

samenwerkingen.  
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Gijs is sinds 2011 bij het Autisme Kennisnetwerk Overijssel betrokken. Hij heeft jarenlange ervaring in 

de autisme wereld en was dagvoorzitter bij het NVA congres. 

Angela Thissen is sinds 11 jaar coördinator van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO). Samen 

met een vast team aan medewerkers is zij medeorganisator van alle AKO activiteiten.  

 

https://www.autismeoverijssel.nl/
https://www.autismeoverijssel.nl/over/onze-medewerkers

