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Van 2 april t/m 9 april dit jaar organiseert stichting Maatjeswerk Autisme weer de Autismeweek 

Barneveld. 

 

Stichting Maatjeswerk Autisme  heeft als voornaamste doel het bieden van een sociaal netwerk en 

een kennis- en ondersteuningscentrum voor en door ouders van kinderen met autisme, ADHD of 

andere aanverwante kwetsbaarheden. 

Hiernaast heeft het netwerk als doel een platform te vormen om aan de gemeente duidelijk te 

maken wat er voor de doelgroep (kinderen met autisme en/of  ADHD) nodig is op gebied van 

onderwijs, vrijetijdsbesteding en ondersteuning in wonen en werk. 

Tijdens de Autismeweek worden er activiteiten georganiseerd om extra aandacht te vragen voor 

autisme. 

Een van die activiteiten is een lezing in kasteel de Schaffelaar door Gijs Horvers,  Autisme 

ambassadeur, onder de titel ‘Autisme: een extra uitdaging om te participeren’, geopend door 

wethouder Hans van Daalen. 

Gijs is naast ervaringsdeskundige en Autisme Ambassadeur ook gastdocent aan de Radboud 

Universiteit. In zijn lezing zal hij ingaan op de uitdagingen en kansen die er bij het participeren van 

mensen met autisme in stage en werk komen kijken. En ook hoe de juiste voorwaarden voor 

succesvolle participatie vorm gegeven kunnen worden.  

Gezien het grote maatschappelijke belang van participatie vooral op het gebied van werk en stage is 

deze lezing bij uitstek interessant het bedrijfsleven in en om Barneveld. 

Locatie: Kasteel de Schaffelaar 

Datum: Donderdag 7 april 2016 

Tijd: 20.00 uur opening door wethouder Hans van Daalen  
afsluiting om 22.00 uur. 
Ontvangst met koffie of thee om 19.30 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 

Bereikbaarheid: Op loopafstand van station Barneveld centrum 
Ruime en gratis parkeermogelijkheid op de Vetkamp. 

 

Inschrijven is noodzakelijk dit kan via info@maatjeswerkautisme.nl o.v.v. aantal personen. 

Aan het bijwonen van de avond zijn geen kosten verbonden. 
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