
 

Het AIC Delft is gevestigd bij 
Delft voor Elkaar 

Van Bleyswijckstraat 91 Delft 
015 760 0200 

delft.aic@gmail.com 
 

 

 
Het Autisme Info Centrum (AIC) biedt lotgenotencontact door vrijwilligers voor 
iedereen die met autisme te maken heeft. 
 

 

Voor meer informatie: www.autisme.nl; www.facebook.com/AICZuidHolland/  

       

 

Het AIC Delft organiseert: 

WORKSHOP: AUTISME ANDERS BEKIJKEN 
op 

Woensdag 21 november 2018 
 

Autisme anders bekijken betekent op zoek gaan naar oorzaken van gedrag. Als 

je weet waaróm een kind of volwassene bepaald gedrag vertoont, kun je pas 

echt preventief en passend ondersteunen. Suzanne vertelt over de (vaak 

onzichtbare) ondersteuningsbehoeften van mensen met autisme. Na de lezing 

gaan deelnemers zélf ervaren hoe het kan zijn als je autisme hebt door middel 

van een ervaringscircuit dat Suzanne zelf ontwikkelde. Hoe voelt het om 

overprikkeld te raken, hoe is het als je niet op je automatische piloot kunt 

vertrouwen? De grote theoretische kennis van Suzanne, gecombineerd met haar 

eigen ervaringen, maken deze workshop zowel informatief als indrukwekkend. 

Het circuit wordt mede begeleid door René, die ook ervaringsdeskundig is. 

Eyeopeners gegarandeerd! 

Suzanne Agterberg is auteur van ‘Autisme anders bekijken’ (2015) en ‘Vind je 

eigen weg met jouw autisme’ (nov 2018). Zij ontwikkelde het autismepaspoort 

en won daarmee de NvA Hannemiekeprijs (2015), is autismespecialist in en voor 

het onderwijs, maar heeft zelf ook autisme en ADHD. 

 

Waar:   In het gebouw van Delft Voor Elkaar, Bleyswijckstraat 91 te Delft 

Programma:  19.30 uur  Start lezing door gastspreker  
 22.00 uur   Einde programma 

 
De zaal gaat open om 19.15 uur, toegang en koffie of thee zijn gratis. 

 

Aanmelden via delft.aic@gmail.com is verplicht (vol=vol)  
Professionals zijn ook welkom, maximaal 2 per organisatie 
 
 

Het AIC Delft is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en is in 

Delft gevestigd in het gebouw van Delft voor Elkaar aan de van Bleyswijckstraat 

91 te Delft. 

Rondom de Van Bleyswijckstraat is betaald parkeren 
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