
 
 
 

 
 
 

 
 

Autisme… 
 

begeleiding en ondersteuning 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstaanbod 
Ontmoeten 
Informatie 

 
 

 

 

 

bibliotheek  

 

 
 
 

 in de loop van de jaren heeft Lidy 
Derksen een uitgebreide collectie 
opgebouwd van boeken, 
tijdschriften, films en 
hulpmaterialen 
 

 informatie over autisme, psycho-
educatie, biografieën, onderwijs, 
dyslexie, vaardigheden, 
opvoeding, enz 
 

 het is mogelijk om hier gebruik 
van te maken 
 

 dat kan door het materiaal ter 
plekke in te zien 
 

 maar ook door het materiaal voor 
een bepaalde periode te lenen  
 
 
 
 
 
 
 
Kennis delen is wijsheid 
vermenigvuldigen 

 

coach de coach 
 

 
 
 

 in een inclusieve samenleving 
zouden alle activiteiten voor alle 
mensen toegankelijk moeten zijn 
 

 zijn er aanpassingen nodig om 
mensen met autisme mee te laten 
doen? 
 

 soms kan de begeleiding van 
reguliere activiteiten wel een 
steuntje in de rug gebruiken om 
een inclusief aanbod te realiseren 
 

 een kijkje in de wereld van 
autisme kan veel verhelderen 
 

 het programma van de workshop 
is volledig op maat en afgestemd 
op de doelgroep 
 
 
 
 
 
 
 
Lidy Derksen geeft workshops 
aan trainers, coaches, teams, 
begeleiders, leerkrachten, enz  
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vrije tijd activiteiten 
 

 
 

 
 voor een aantal mensen is het niet 

vanzelfsprekend om op eigen 
initiatief de deur uit te gaan en 
anderen te ontmoeten. Ook het 
invullen van de vrije tijd is niet 
altijd gemakkelijk 
 

 om hier aan tegemoet te komen 
biedt Lidy Derksen de gelegenheid 
aan mensen met autisme om 
elkaar te ontmoeten bij gezellige 
activiteiten 
 

 dit kan van alles zijn waar je zin in 
hebt, als je het maar samen met 
anderen kunt doen 
 

 denk aan: bordspellen, film kijken, 
schaken, quizzen, bingo  
maar ook aan: knutselen, lego, 
k’nex, wandelen, uit eten, muziek 
maken 
 

 je mag altijd een maatje of een 
begeleider meenemen  

 
bij voldoende vraag wordt een 
aanbod samengesteld 

ontmoeting 

 

 
 
 

 wie behoefte heeft aan herkenning 
of steun van mensen die in 
dezelfde situatie zijn kan bij Lidy 
Derksen terecht voor 
ontmoetingen met lotgenoten 
 

 in een ongedwongen sfeer elkaar 
ontmoeten om te delen, te 
luisteren, te relativeren en weer 
verder te gaan 
 

 thema-avonden met een inleidende 
film of presentatie behoren tot de 
mogelijkheden 
 

 voor ouders van pubers met 
autisme 
 

 voor ouders van (jong-) 
volwassenen met autisme 
 

 voor (jong-)volwassenen met 
autisme 
 

 
bij voldoende aanmeldingen wordt een 
bijeenkomst gepland 

 

Contact 
 

Lidy Derksen 
begeleiding en ondersteuning 
bij autisme  
 
Bergweg 2 
7061 DJ  Terborg 
 
mobiel  06-12936396 
mail          info@lidyderksen.nl 
website www.lidyderksen.nl
  

 
 

 
KvK 09162356 
AGB 98990161 
 
aangesloten bij:  

 Autismespecialisme  
 Branchevereniging Kleinschalige Zorg 
 Sorg voor Zorg 
 Klachtenportaal 
 Mijn Keurmerk 

 
 JW en WMO gecontracteerd 
 ZPOké gecertificeerd 
 SKJ geregistreerd 
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