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Naam Workshopleider Beschrijving Doelgroep 

Workshop 1  

Leven met een partner 
met autisme 

Jenneke Wolvers – ten 
Hove (Stafmedewerker Op 
weg met de ander en 
autismedeskundige) en  
Rudy Reijersen van Buuren 
(ervaringsdeskundige) 
 

  
 

Deelnemers denken o.l.v. de 
workshopleider na over de invloed 
van autisme op hun 
huwelijksrelatie. Zij krijgen tips om 
op een positieve manier in die 
relatie te investeren 

Partners van mensen 
met autisme 

Workshop 2  

Opvoeding van 

kinderen met autisme 

 

Carlien Glas 
(orthopedagoog) en Gerda 
Starreveld 
(systeemtherapeut) (beide 
bij Eleos) 

Deelnemers denken o.l.v. de 
workshopleiders na over de 
opvoeding van kinderen met 
autisme. Zij krijgen handvatten voor 
de opvoeding en informatie over 
mogelijke vormen van 
hulpverlening bij de opvoeding 

Ouders en opvoeders 
van kinderen met 
autisme 

Workshop 3B 

Geloofsopvoeding 

Bonna van der Wijngaard 
(Regioconsulent Dit 
Koningskind) 
 

Deelnemers krijgen handvatten 
voor geloofsopvoeding van 
kinderen en jongeren met autisme 
en ervaringen worden uitgewisseld.  

Ouders en opvoeders 
van kinderen en 
jongeren met autisme 

Workshop 4 

Seksuele  opvoeding 

Albert Bronkhorst 
(Seksuologisch 
hulpverlener)  
 

Deelnemers krijgen informatie over 
de seksuele ontwikkeling van 
kinderen en jongeren met autisme 
en tips voor de seksuele 
opvoeding. 

Ouders en opvoeders 
van kinderen en 
jongeren met autisme 

Workshop 5 

Sociaal leven met 
autisme; mijn plek op 
school, in het gezin en 
in de kerk 

Marieke Verboom 

(Werkzaam bij Eleos en bij 

Juventum als senior 

begeleider) 

Deelnemers gaan met elkaar in 
gesprek over  
hun plek op school, gezin en in de 
kerk 

Jongeren(16+) en 
volwassenen met 
autisme  

Workshop 6 

Vriendschap en 
relaties voor jongeren 
en volwassenen met 
autisme 

Jolanda Groenendijk  
(Orthopedagoog en 
behandelaar bij Klinisch 
Herstel Autisme, voorheen 
onderdeel van Centrum 
Autisme, Rivierduinen)  

 

Deelnemers krijgen uitleg en 
denken o.l.v. workshopleider na 
over het aangaan en onderhouden 
van vriendschap en relaties, in 
relatie tot hun autisme 
 

Jongeren(16+) en 
volwassenen met 
autisme 

Workshop 7 

Vrijetijdsbesteding  

 

 

Dieneke Wouters 
(ambulant hulpverlener bij 
Agathos) 

Deelnemers krijgen uitleg over 
moeilijkheden bij vrije tijd (lege tijd 
= kliertijd) en informatie over 
mogelijkheden op het gebied van 
vrijetijdsbesteding voor kinderen en 
jongeren met autisme; daarnaast is 
er de mogelijkheid om ervaringen 
uit te wisselen 

Ouders en opvoeders 

van kinderen en 

jongeren met autisme 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naam Workshopleider Beschrijving Doelgroep 

Workshop 8B 
Pastorale en diaconale 
zorg in het gezin 
 

Ds. J. Joppe (Hersteld 
Hervormde Gemeente te 
Barneveld) 
 

Deelnemers krijgen informatie over 
het specifieke van pastorale  en 
diaconale zorg in gezinnen waar 
een gezinslid autisme heeft.  Onder 
leiding van de workshopleider 
bespreken mensen hun vragen en 
wisselen zij ervaringen uit. De 
nadruk ligt hierbij op de eigen 
bijdrage van gezinnen aan een 
kans voor positieve ervaringen op 
dit gebied. 

Ambtsdragers, 
mensen met autisme 
en hun gezinsleden, 
andere 
belangstellenden 
 

Workshop 9 
Samen op weg naar 
zelfstandigheid 

Elsemarie Boer  
(Gedragstherapeut bij 
Deviaa)  
 

Deelnemers krijgen zicht op het 
proces dat ouders en kinderen 
samen doorlopen op weg naar de 
volwassenheid van de jongere met 
autisme. Daarnaast worden zij 
gestimuleerd en bemoedigd in dit 
proces en wisselen zij ervaringen 
met elkaar uit. 

Ouders van jongeren 
met autisme  en 
jongeren die zelf 
autisme hebben; 
maatjes van jongeren 
met autisme 

Workshop 10 
Voor wie meer wil 
weten over autisme 
i.c.m. vragen over het 
nut en noodzaak van 
diagnostiek 

Arie Jan de Lely (psychiater 
bij Eleos)   

Deelnemers krijgen informatie over 
autisme in het algemeen en over 
diagnostiek ( hoe wordt een 
diagnose gesteld) en over de 
mogelijke voor- en nadelen 
daarvan. 

Mensen die meer 
willen weten over 
autisme, mensen die 
bij zichzelf of anderen 
autisme vermoeden 


