
Ervaar de impact van autisme                            
Vergroot je inzicht op mogelijkheden en uitdagingen

Wil je je inzicht in autisme vergroten? Volg het Autisme Belevingscircuit bij Ontdek Autisme.

In één dagdeel ervaar je wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je

reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Dit confronteert je met

je eigen denkpatronen en opvattingen en geeft je inzicht in belastbaarheid en (on)mogelijkheden. 

De voorbereidende-online-training zet alle informatie rondom autisme overzichtelijk op een rij. 

De opdrachten en toelichting van onze ervaringsdeskundige trainers zullen je blik verruimen. 

Ons naslagwerk ondersteunt het proces naar meer balans tussen draagkracht en draaglast.

Waar en wanneer

Ontdek Autisme organiseert het Autisme Belevingscircuit op diverse locaties en data. Ook is

het mogelijk om het Belevingscircuit als gro ep of organisatie te volgen op een eigen locatie en

tijd. Kijk voor meer informatie op www.ontdekautisme.nl.

Psychiater Bram Bakker:

“ Fantastische training / nascholing over autisme. Niet de DSM-diagnose, maar de trekken.

Die iedereen in meer of mindere mate natuurlijk heeft.... Hoe gaan we daarmee om? Een aanrader! ”

• Leerzame	workshop

• Praktisch	&	doelgericht

• I.s.m. ervaringsdeskundigen

• inclusief: online training

en naslagwerk

•  www.watvindik.nl



Jasper Kok-Roosjen

Oprichter Ontdek Autisme

Trainer, begeleider & 

Autismevriendelijke Coach

Dr. Stolteweg 72 

8025 AZ  Zwolle 

info@ontdekautisme.nl 

www.ontdekautisme.nl 

tel. 06-473 74 773.

Ontdek Autisme

Over het Autisme Belevingscircuit

Met een aantal korte opdrachten simuleren we een andere vorm van waarneming en informatie-

verwerking, zoals ook overprikkeling. Ontdek wat wel en niet kan en voel je eigen behoeften. Het is 

een interactieve training, met veel enthousiaste reacties, zoals je kunt nalezen op onze site en op de 

openbare recensie website www.watvindik.nl

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn bijzonder divers. Wij bieden presentaties aan zorginstellingen, ouderver-

enigingen, scholen, universiteiten, gemeenten en het bedrijfsleven. Met betrekking tot autisme en 

arbeid hebben wij ervaring met het bieden van trainingen aan o.a. het UMCG, het UWV, University 

of Rotterdam, Penitentiaire Inrichtingen en het Medisch Expertise Centrum Ergatis.

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek en dat is prachtig! We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Leer opnieuw

kijken, vragen en luisteren naar de ander. Meer begrip voor elkaar. Ook voor mensen met andere 

kwetsbaarheiden, zoals een burnout, adhd en depressie. We streven samen naar een samenleving 

waar iedereen naar eigen kunnen mee mag doen.

Autismevriendelijker worden

Iedere opdracht in het circuit geeft een indruk van hoe mensen met autisme de wereld ervaren. 

Daarbij geven we tips hoe jij autismevriendelijke kunt zijn, zodat er kansen ontstaan om makkelijker 

deel te nemen aan het arbeidsleven. Ter ondersteuning bieden we in ons naslagwerk ook diverse 

tips en ondersteunende modellen, zoals de gesprekswijzer en de Balansmeter. 

Heb je interesse in een training op maat?

Neem contact met ons op voor onze mogelijkheden!

Verzekeringsarts	Lujan	Blankenstein:

“ ik kan het daarom iedereen aanbevelen, zelfs als je van mening bent kundig te zijn betreffende

autisme. Het kan je tot nieuwe inzichten brengen en het is een leuk programma te leren ”


