
Organisaties/sites die 
ondersteuning bieden bij ASS

C.C. Kan en G.E.M.N. Peters



• https://www.youtube.com/watch?v
=pBnsmWDX05o

• Waar moet je op letten in het 
gesprek

Het ‘keukentafelgesprek’

https://www.youtube.com/watch?v=pBnsmWDX05o


Autisme in andere culturen
https://www.autisme.nl/over-
autisme/doelgroepen/autisme-bij-
migranten/

https://www.autisme.nl/producten/folders-
en-brochures/

https://www.autisme.nl/over-autisme/doelgroepen/autisme-bij-migranten/


Vanuit Autisme Bekeken
• O.a. videofilms over en met 

mensen met ASS in diverse rollen 
(werknemer, partner, ouder, enz.

• Checklisten en informatie over 
werk, hulp en begeleiding, 
onderwijs, vrije tijd enz.

• www.vanuitautismebekeken.nl

http://www.vanuitautismebekeken.nl/


Samen sterk zonder stigma
Vertel je wel/niet op je werk over je ASS?
• https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-

en-werk/op-het-werk/

Een hulpmiddel om hier een keuze in

te kunnen maken:

• https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-

en-werk/tips-en-tools/coral-wel-open-op-werk/

(digitale vragenlijst

https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/tips-en-tools/coral-wel-open-op-werk/


Werkweb autisme
• Een wegwijzer voor studie & werk 

bij autisme

• Maak een persoonlijk profiel en 
vertaal dat naar studie en werk. 
Vind informatie voor optimale 
steun

• www.werkwebautisme.nl

http://www.werkwebautisme.nl/


Autismetv
o.a. 
• Open over autisme op het werk
• Slaapproblemen
• Seksualiteit
• Vrouwen met autisme
• Opvoeden als je zelf autisme hebt

Youtubekanaal



Nederlandse Vereniging voor Autisme 
(NVA)

https://www.autisme.nl/

Autipas

• (lotgenoten-) Contacten
• NVA congres
• Informatie

https://www.autisme.nl/


Anderen ontmoeten
• https://www.youtube.com/watch?v=-Dtn16-gFYc 5 datingtips

• Autismecafé Iets Drinken: https://ietsdrinken.nl/

dé netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme.

• NVA

• PAS www.pasnederland.nl

• Autiroze www.cocmiddennederland.nl/autiroze

LHBT volwassenen (18 jaar en ouder) met autisme die gemiddeld of hoog functioneren. 

• Regionale bijeenkomsten

https://www.youtube.com/watch?v=-Dtn16-gFYc
http://www.pasnederland.nl/
http://www.cocmiddennederland.nl/autiroze


Partnergroepen
• NVA lotgenotencontact 

https://www.autisme.nl/activiteite
n/ervaringscontact/lotgenotencont
act/

• MEE organisaties

https://www.autisme.nl/activiteiten/ervaringscontact/lotgenotencontact/


Begeleid wonen JADOS
Biedt begeleiding bij:

• Studie (MBO/HBO of WO)

• (naar) Werk

• Woonbegeleiding op weg naar zelfstandigheid icm studie/werk

• Ambulante begeleiding (ook ter overbrugging tot woonbegeleiding)

• Werken landelijk

• Https://www.jados.nl/

• Was STUMASS, CAPITO en IVA wonen

https://www.jados.nl/


Onbeperkt aan de slag

• https://onbeperktaandeslag.nl/

• voor zowel talentvolle en gemotiveerde werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking als werkgevers die impact willen maken.

https://onbeperktaandeslag.nl/


A5 training

Voor werknemers 
MBO+ t/m WO 

werk- en/of 
denkniveau

Betaald door de 
werkgever en/of 

eigen budget

Samen met een 
collega=kompaan

Jouw 
“Handleiding” 

ontdekken

De ‘Handleiding” 
voor je collega’s 

ontdekken

Vrijblijvend 
informatiegespre

k

Meer 
informatie op 
www.beterw
erkenmetauti

sme.nl

http://www.beterwerkenmetautisme.nl/


Autismeambassadeurs

• Werknemers met ASS die opleiding tot autismeambassadeur hebben gevolgd

• Grote bedrijven

Rol:

• Opkomen voor de belangen van werknemers met ASS

• Adviserende rol voor zowel werknemers als voor het bedrijf

• https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme/autisme-in-het-dagelijks-leven/werk/autisme-

ambassade

https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme/autisme-in-het-dagelijks-leven/werk/autisme-ambassade


ASS en studie
• Welke voorzieningen heeft de opleiding van je voorkeur voor ASS studenten 
• Ga naar ‘open dagen’ op opleidingen voor oriëntatie
• Vraag voor de studie begint een gesprek met de studentendecaan over voorzieningen 

zoals:
Maatjesproject, andere voorzieningen zoals verlengde tentamenduur, rustige 
omgeving voor tentamens, aangepast programma, begeleiding? 

• Binnen 10 jaar geen diplomaàDUO
• www.autismewegwijzer.nl/autisme/onderwijs

http://www.autismewegwijzer.nl/autisme/onderwijs

