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Op pad met Autisme Ambassadeur - Diederik Weve

Elke maand gaan wij op pad met één van onze ervaringsdeskundigen. Zij vertellen hoe zij Vanuit autisme bekeken

onder de aandacht brengen, wat zij nog meer doen en wat er op de agenda staat voor de komende tijd.

Speerpunt is het in beweging zetten om anders met autisme om te gaan.

 

Deze maand een interview met Diederik Weve. Hij is grondlegger van de Autisme Ambassade, lid van de

werkgroep Vanuit autisme bekeken en is momenteel druk bezig met de organisatie van het congres 'Autminds'.

 

“Juist op het grensvlak gebeuren de mooiste dingen”

 

Samen met andere ervaringsdeskundigen organiseert Diederik op 19 september 2015 het

congres 'Autminds'. “Een congres voor en door mensen met autisme waarbij naast de

overeenkomsten juist ook de verschillen naar voren komen. Het congres is gevuld met lezingen,

workshops en activiteiten gegeven door mensen met autisme voor mensen met autisme.”

Wanneer het een succes is willen de organisatoren het congres jaarlijks laten terugkomen. 

 

"Er wordt steeds meer over autisme gesproken en onderzoek naar gedaan maar de mensen

met autisme zijn hier nog steeds te weinig bij betrokken. Er is geen plek waar mensen met autisme elkaar op

inhoud kunnen treffen. Op congressen zoals het Nederlands Autisme congres, zie ik voornamelijk 'professionals'

die te maken hebben met mensen met autisme. Wij kunnen elkaar treffen op sociale ontmoetingsplekken maar

worden hier inhoudelijk niet uitgedaagd.” 

'Autminds' gaat hier verandering in brengen met onderwerpen die de ervaringsdeskundigen zelf belangrijk

vinden. “Als groep stellen we vast wat we over autisme vertellen, wat we willen onderzoeken, wat wij

maatschappelijk belangrijk vinden. Niet als testpersoon pas aan het einde van de lijn gevraagd te worden.”

 

Het congres is uniek, en ook het organiseren er van. “De samenwerking is zeer bijzonder. Voor sommigen is

structuur en voorspelbaarheid belangrijk, voor anderen niet. Dat betekent dat je eerst het proces van

samenwerken afspreekt voordat je kunt ingaan op de inhoud. Ik moest hier wel even aan wennen maar vond het

ook weer heel bijzonder om te zien.” Dan valt Diederik stil. “Ik realiseer me nu pas dat mijn collega's op het werk,

mensen zonder autisme, waarschijnlijk ook zo naar mij kijken. Ik werk altijd eerst de primaire vraag af voordat ik

een andere taak oppak. Bij de organisatie van 'Autminds' merk ik dat ik wel eens moet wachten op de ander, dat

ervaren mijn collega's dus ook bij mij....”  

 

Diederik is even onder de indruk van deze 'realiteitscheck' maar ervaart het als goed bewijs dat je altijd kan

groeien en van elkaar kunt leren, op welke manier dan ook. Dat is ook de insteek van het congres. “We willen

elkaar uitdagen op verschillende gebieden en samen kunnen sparren en ontdekken. We gaan als

minderheidsgroep op onderzoek uit.” Dat is ook de reden waarom mensen zonder autisme weliswaar niet

worden uitgesloten, maar niet worden uitgenodigd. Diederik legt uit dat dit
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worden uitgesloten, maar niet worden uitgenodigd. Diederik legt uit dat dit

een heikel punt was en er nog veel discussie over is. “Wij willen niemand

uitsluiten net zomin als wij uitgesloten willen worden, maar met 'Autminds'

willen we juist mensen met autisme bij elkaar brengen op een manier dat de

deelnemers zich vrij en gestimuleerd voelen in hun communicatie. Dat proces

kan verstoord worden als er te veel deelnemers zonder autisme aanwezig zijn.

Dan gaat het hele idee achter 'Autminds' verloren.”  

 

'Autminds' is in dat opzicht het tegenovergestelde van de Autisme Ambassade

waar het resultaat wordt bereikt juist door het samenwerken van mensen met

en zonder autisme. Diederik ziet liever iedereen samenwerken, mensen met en

zonder kwetsbaarheden. “Laatst waren we met de Autisme Ambassade bij

Achmea te gast. Deze organisatie heeft de Autisme Ambassade verankerd in

hun beleid. Ze zijn zelfs nog een stap verder gegaan. Niet alleen autisme heeft

nu hun aandacht, ze willen nu ook andere kwetsbaarheden bespreekbaar

maken, zoals slechthorendheid of dyslexie.” 

 

Het succes bij Achmea maakt hem heel trots en laat zien dat het kan. “De effecten van Vanuit autisme bekeken

zijn breder dan alleen op het gebied van autisme, samenwerken doe je met elkaar, welke kwetsbaarheid er ook

een rol speelt.”

 

Meer weten over Diederik Weve, volg hem via Twitter: @AutismeAmbassad

(https://twitter.com/autismeambassad) / @AutMinds (https://twitter.com/AutMinds?lang=nl)
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