
 

 
Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert 

op donderdag 29 oktober 2015 een thema-avond over 

 

 Autisme en justitie  

 
Misschien een beladen onderwerp, maar toch wel belangrijk. We hopen allemaal dat ons kind of onze partner met 
autisme niet in aanraking komt met justitie. Maar wat als de persoon in kwestie op het verkeerde moment op de 
verkeerde plek is en uit angst of onmacht niet goed kan reageren of wild om zich heen slaat als de politie hem of 
haar wat vraagt. Wat als de persoon met autisme onder invloed van verdovende middelen die het leven schijnbaar 
makkelijker maken iets onwettigs doet. Wat als de persoon met autisme door slechtwillende personen ergens toe 
aangezet wordt, er vol op vertrouwd dat het wel mag. Wat als hij of zij uit onmacht iemand iets aandoet. 
 
Tijdens de thema-avond laten we de film Autidelict zien waarin een jongen met autisme met politie en justitie in 
aanraking komt, met commentaar van deskundigen en van hemzelf. De film laten we niet op zichzelf staan want die 
kan best wel wat vragen en emoties oproepen. Daarom is Carlijn Urlus aanwezig. Zij is behalve secretaris van NVA-
Utrecht ook psycholoog in een justitiële inrichting in provincie Utrecht. Zij weet veel van de achtergronden van de 
jongeren die hier terecht komen, hoe dat werkt, wat er te doen is om escalatie te voorkomen. De film is ook bij 
diverse politiekorpsen vertoond, dus er is aandacht voor het thema en voor onze doelgroep. 
 

Programma 
19.30 uur Inloop met koffie/thee 
19.45 uur  Inleiding op de film door Carlijn Urlus 
19.50 uur Film Autidelict 
20.25 uur Pauze  
20.45 uur  Inleiding door Carlijn Urlus met aansluitend vragen en discussie 
21.30 uur Vragen en afsluiting   
21.45 uur  Tot deze tijd is er gelegenheid om na te praten, boeken in te zien e.d. 
 
De thema-avond is bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden.  
Voor de route kunt u kijken op www.welzijnwoerden.nl/contact.   
 

Aanmelden  
U kunt zich voor de thema-avond opgeven via de kalender van autismewoerden.nl. De toegang voor NVA-leden is 
gratis. Vul bij het veld ‘opmerkingen’ uw lidnummer in (gelijk aan het debiteurennummer: te vinden op de 
lidmaatschapsfactuur van  NVA). De toegang is € 5,- voor ouders/partners die geen lid zijn van de NVA.  
Hulpverleners en professionals betalen € 10,- per persoon.  
 
Lukt het aanmelden op die manier niet? Stuur dan een mail naar aicwoerden@hotmail.nl of bel naar Welzijn 
Woerden 0348-421101. Geef uw naam, aantal personen en evt. lidnummer door. 

 
AIC Woerden heeft op verzoek inloop bij Welzijn Woerden aan de Rembrandtlaan 2 in Woerden. Heeft uw kind, uw partner of iemand 
anders uit uw familie of omgeving autisme? De medewerkers van het Autisme Informatie Centrum (AIC) weten als geen ander hoe dat is.  
Zij helpen bij het vinden van informatie, geven advies en bieden een luisterend oor vanuit eigen ervaringsdeskundigheid; ouders van jonge-, 
puber- of volwassen kind(eren) met autisme, een verstandelijke beperking en/of partner van een persoon met autisme.  
Mail voor een afspraak naar aicwoerden@hotmail.nl. 
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