
 
 

 

 

Open avond 

in het kader van de autismeweek 

 

Datum:      1 april 2019 

Tijdstip:      18.30-21.45u 

Locatie:      BRIKKE OAVE BRUNSSUM 

     Lindeplein 7-8, 6444 AT Brunssum 

     Parkeren kan aan het Lindeplein. 

Voor wie:       Voor iedereen die belangstelling heeft 

Programma:  18.30-19.00u INLOOP met een drankje 

     19.00-19.15u OPENING door dhr. H.J. (Hugo) Janssen, 
wethouder gemeente Brunssum 

 
     19.15-20.15u WORKSHOP RONDE 1 

     20.15-20.30u PAUZE  om te wisselen van workshop 

     20.30-21.30u WORKSHOP RONDE 2 

     21.30u           AFSLUITING met terugkoppeling 
uit de groepen 

Aanmelden:   onder vermelding van naam en mailadres via                          

     info@autismenetwerkzuidlimburg.nl 

 

mailto:info@autismenetwerkzuidlimburg.nl


Workshops: 

DE KRACHT VAN AUTISME OP DE WERKVLOER. 

Een baan vinden en behouden is niet vanzelfsprekend voor 65% van de 

volwassenen met autisme. Wij willen een bijdrage leveren door 

knelpunten te benoemen en oplossingen aan te geven waarmee je een 

autismevriendelijke werkomgeving kunt ontwikkelen. Een jobcoach zal 

uitleg geven over de ondersteuning die ze aanbieden. Vervolgens 

komen ervaringsdeskundigen aan het woord die vertellen over hun werk 

en wat hen heeft geholpen om zich in deze baan te ontwikkelen.  

Wij hopen dat dit een inspiratie voor velen mag zijn om volwassenen 

met autisme een kans te bieden op de arbeidsmarkt.  

 

Sprekers: 

• Marline Pijler: autisme specialist, ervaringsdeskundige en eigenaar 

van Autismepraktijk Alice 

• Liesbeth de Wijs: Stichting Jobstap 

• Christian Brakenhof: conciërge bij BS de Schatgraver en loopt stage 

als onderwijsassistent. 

• Anouk Classens met Bella (hulphond) – Werkzaam als front-end 

developer bij DOOR. 

• Sven Bartel zal een demonstratie geven van een drukvest. 

 

SENSOMOTORISCHE THERAPIE, PRIKKELVERWERKING 

Iedereen heeft wel iets waar hij of zij niet goed in is. Dat is heel gewoon. 

Maar het wordt een probleem als het je in de weg staat om een fijn leven 

te leiden. Het is onze passie om met iedereen die dat nodig heeft een 

manier te vinden om om te gaan met de dingen die het leven 

ingewikkeld maken. 

 

Workshopbegeleiders: Dagmar  Steinbusch en Trudi Augustus van Take 

your time out, praktijk voor psycho motorische therapie. 
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