
“Als ík jou vandaag kan inspireren, en jíj op 
jouw beurt een ander, dan  wordt morgen 

een betere dag dan vandaag.”
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https://www.youtube.com/watch?v=cFEarBzelBs (1 minuut)



Autisme

wat brengt het de samenleving?

Frans Bak en Christianne Chin A Paw / autisme coaches



Indeling

18-11-173

Inleiding ~ 5 minuten. Voorstellen en introductie

Presentatie ~ 15 minuten. Drie spectrum profielen: autisme brengt hen…
(Christianne stelt de vragen, ik deel 3 inzichten)

Debat ~ 20 minuten. Welke inzichten breng jij je omgeving?
(we draaien de rollen om, ik vraag naar  inzicht deelnemers)

Afsluiting ~ 5 minuten. Samenvatting  debat 
(slides en samenvatting delen we via de congres site)

Inleiding presentatie debat afsluiting



18-11-174Inleiding presentatie debat afsluiting

Frans 
Bak, wie 
ben jij?

Wat 
doe jij?

Wat is 
jouw 
doel?



Met alle respect voor 
jouw gevecht….

Ik ben Frans (56)

 Autisme sluit empathie niet uit

 De –sociale kameleon-

 Mijn strijd onthulde mijn kwaliteit

 Bereiken en verbinden , aanvullen,
van een groep mensen in een 
gemeenschappelijk doel

18-11-175opening presentatie debat afsluiting

∗ Wat brengt autisme jou en jouw 
wereld? Waar ben jij goed in?

∗ Wat betekent autisme voor jou?

∗ Waardoor heb je verder kunnen gaan

∗ Wat bied het jouw omgeving

Geïnteresseerd in de ‘sociale kameleon’? https://www.ikbenautist.nl/single-post/2017/11/03/Ik-ben-autist



18-11-176opening presentatie debat afsluiting

Ik ben Wouter (12), Asperger

 Ik ontdek patronen, ook in sociale 
interacties. Ik voel en zie oneerlijk gedrag.

 Ik ben loyaal, en kán alleen in het goede van 
de mens geloven

 ik kom voor mijn vrienden op.  Zélfs ten 
koste van mezelf. 

 Dat maakt mij kwetsbaar (pesten), maar 
mijn omgeving ziet mijn strijdbare loyaliteit: 
voorbeeldgedrag, ik spiegel hen

Met alle respect voor 
jouw gevecht….

∗ Wat brengt autisme jou en jouw 
wereld? Waar ben jij goed in?

∗ Wat betekent autisme voor jou?

∗ Waardoor heb je verder kunnen gaan

∗ Wat bied het jouw omgeving



 Ik ben Christianne

 Zoektocht: wie ben ik en waarom. Waarom is mijn 
wereld zó anders dan de rest.

 Ik ben daarom om de wereld gereisd en ben goed 
geworden in zóveel facetten van de wereld.

 AS voor mij: Creativiteit en ná diagnose zag ik pas 
de talenten die ik heb.

 Onverwacht mooie eureka momenten
mensen  krijgen energie van mij. komen graag met 
mij praten omdat  ik een creatieve en positieve 
inspiratiebron kan zijn in hun ontwikkelingsproces.

18-11-177opening presentatie debat afsluiting

Met alle respect voor 
jouw gevecht….

∗ Wat brengt autisme jou en jouw 
wereld? Waar ben jij goed in?

∗ Wat betekent autisme voor jou?

∗ Waardoor heb je verder kunnen gaan

∗ Wat bied het jouw omgeving



 Voel je vrij en veilig om te spreken. 
En laat elkaar uitspreken. Zonder 
oordeel, zodat iedereen zich veilig 
voelt om te spreken.

 Korte inventarisatie in 
‘steekwoorden’

 Toelichting door deelnemers

18-11-178opening presentatie debat afsluiting

Met alle respect voor 
jouw gevecht….

∗ Wat brengt autisme jou en jouw 
wereld? Waar ben jij goed in?

∗ Wat betekent autisme voor jou?

∗ Waardoor heb je verder kunnen gaan

∗ Wat bied het jouw omgeving



“Als ík jou vandaag kan inspireren, en jíj op 
jouw beurt een ander, dan  wordt morgen 

een betere dag dan vandaag.”
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https://www.youtube.com/watch?v=cFEarBzelBs (1 minuut)



Frans Bak / 06 515 48 230 10



Voer voor de discussie?

Frans Bak / 06 515 48 230 11



Iedereen komt in zijn leven minstens één 
strijd tegen. 

Wat is de jouwe? 
En wat brengt het jou?

Bevindingen, oa uit de FB community IkBenAutist

Myth busted! Autisme sluit empathie niet uit!

Sociale camouflage, recent onderzoek naar late diagnose

Kwaliteiten versus valkuilen ism autisme (next slide)

ASS omvat meer dan alleen autisme (Bron: blog)

De kracht van autisme (Bron: blog).

Frans Bak / 06 515 48 230 12
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“Iedereen krijgt in zijn leven minstens één gevecht” 
“Met alle respect voor jouw gevecht…”


