
 
 

 
Tijdens de Autismeweek met als thema ‘Ontmoet Autisme’, organiseert het AIC Woerden op  
30 maart van 14.00-17.00 uur een Zondagmiddag Matinee met een persoonlijk verhaal.  

 

Ontmoet autisme, ontmoet Gijs Horvers! 

 
Gijs Horvers (1978) kreeg op zijn 30ste de diagnose autisme. Dat was na een hele lange en lastige periode 
van eenzaamheid en ontreddering. Hij werd gepest, vluchtte in verslavingen en werd onderschat en 
overschat in relaties, opleiding en werk. Jarenlang kreeg hij diverse vormen van begeleiding, is zelfs 
enkele malen in een instelling opgenomen. Nu heeft hij goede zelfkennis, werkt als zelfstandige en 
helpt anderen met autisme. Gijs is nu ambassadeur van autisme en streeft naar een maatschappij 
waarin autisme volledig geaccepteerd wordt. Hij schreef het boek Plan B http://planb.swpbook.com en 
is oprichter van Iets Drinken in Overijssel.  
 
Tijdens een NVA-congres was Gijs al eens te gast, met zijn indrukwekkende verhaal, te zien via zijn 
youtubekanaal http://youtu.be/LSTr8L_J5kQ.  
 
Gijs houdt vooral een persoonlijk verhaal dat hij doorspekt met tips, humor en voorbeelden gebaseerd 
op zijn eigen ervaring en op dat van zijn cliënten. Er kunnen allerlei thema’s aan de orde komen zoals: 
autisme en eigen kracht, de inzet van ervaringsdeskundigheid, schoolperiode, verslaving, autisme in het 
algemeen, beeldvorming over autisme.  
Ook zijn onderwerpen op verzoek mogelijk net als het stellen van vragen. 
 
Locatie 
De Zondagmiddag Matinee is vanaf 14.00 uur met koffie en thee bij Synergos Woerden, hoofdingang 
aan de Gildenweg 7a, Woerden. Voor de route kunt u kijken op http://www.synergoswoerden.nl/locatie.   

 
Programma 
14.00 uur Inloop   
14.30 uur Gijs Horvers start zijn verhaal   
15.15 uur  Pauze 
15.45 uur Vervolg Gijs Horvers 
16.30 uur Napraten tot 17.00 uur met hapje, drankje inzien van boeken en folders  

 
Entree en aanmelden 
Toegang voor deze bijzondere middag is € 2,50 per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Neem gerust 
iemand mee zoals partner, kind(eren), vriend(in), buurvrouw, buurman, familieleden of collega’s. 
Omdat we het fijn vinden te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen we uzelf even aan 
te melden via de verbeterde aanmeldprocedure op de kalender van onze website: 
http://autismewoerden.nl/kalender/ontmoet-gijs-horvers/  
 
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door de NVA regio Utrecht. 
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