PERSBERICHT
‘Aut of Office’, een inclusieve theatervoorstelling over Autisme & Werk
Op donderdag 13 juni speelt Theatergroep Bint de interactieve theatervoorstelling ‘Aut of
Office’ in het Annatheater te Helmond om 16.00 uur. ‘Aut of Office’ laat op herkenbare
wijze zien hoe het kan zijn als een collega een stoornis binnen het autistisch spectrum
heeft.
Op de werkvloer zijn psychische kwetsbaarheden vaak een taboe. Hier wil Theatergroep Bint
met deze theatervoorstelling graag verandering in brengen. Bint laat zien welke uitdagingen
er zijn en welke kansen er liggen. Informatie, herkenbare en hilarische scenes, liedjes,
prikkelende vragen aan het publiek en momenten voor reflectie wisselen elkaar in hoog
tempo af. Samen zetten ze de kijker aan het denken en brengen ze het gesprek op gang.
De voorstelling wordt deze middag mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Autisme
Centrum en Senzer.
“Aut of Office” wordt deze middag gespeeld voor werkgevers van bedrijven en organisaties
waar Autisme een rol speelt. Geïnteresseerde leidinggevenden, HR medewerkers,
personeelsfunctionarissen, aandachtsfunctionarissen op gebied van autisme, inclusie en
diversiteit, Arbeidsdeskundigen en Arbo artsen kunnen contact opnemen met
info@theatergroepbint.nl voor kaarten.

Zijn we eigenlijk niet allemaal anders?
“Er is veel onbekendheid over het fenomeen autisme bij werkgevers en bij collega’s. Zo
spraken we mensen met autisme die niet durfden te vertellen over hun diagnose aan hun
werkgever. Bovendien hoorden we dat er veel vragen waren op de werkvloer zoals ‘Wat
hebben mensen met autisme nodig? Hoe kan ik een collega met autisme het beste
benaderen? Waar kan ik informatie vinden?” vertelt theatermaker Hetty Willems. “Onze
theatervoorstelling is de katalysator van het gesprek. Door de voorstelling gaan mensen
open en eerlijk met elkaar in gesprek over hun eigen ervaringen. We vragen onszelf hardop
af wat er eigenlijk normaal is en wie dat bepaalt? Zijn we eigenlijk niet allemaal anders? En
moeten we dáár niet gewoon eens mee om leren gaan?”
Autisme in alle beroepsgroepen
Van alle mensen met autisme in Nederland heeft 28 procent betaald werk, blijkt uit
cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Autisme komt bij werknemers in alle
beroepsgroepen voor.
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In de media vind je vooral veel succesverhalen uit de ict-wereld maar de meeste mensen
met autisme werken echter in de zorg zo blijkt uit gegevens van het Nederlands Autisme
Register. Maar liefst 29% van de volwassenen met autisme vindt zijn/haar werk niet passend
wat betreft niveau en inhoud. En bijna 20% van de groep werkenden met Autisme heeft
moeite bij het vinden van hulp bij loopbaanbegeleiding.
Niet iedere werkgever kan er even goed mee omgaan als iemand meldt dat hij autisme
heeft, blijkt uit onderzoek. Onbekendheid met autisme en vooroordelen weerhouden
werkgevers er soms van om in zee te gaan met een werknemer met autisme. Een gemiste
kans, want mensen met autisme kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de werkvloer
(bron: Nederlands Autisme Register)
Over Theatergroep Bint
Theatergroep Bint bestaat uit de twee theatermaaksters Hetty Willems en Bartelijn
Ouweltjes. Hetty en Bartelijn hebben beiden een fascinatie en verwondering voor het gedrag
van de mensen om hen heen. Ze maakten al eerder voorstellingen over de impact van
autisme op de nabije omgeving, ADHD en depressie. In november 2015 wonnen ze de
Yarden Afscheidsprijs voor het meest taboedoorbrekende en innovatieve project met hun
voorstelling over de dood.
Over Regionaal Autisme Centrum
Het Regionaal Autisme Centrum is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met autisme. De
cliënt met zijn vraag is leidend. Het uitgangspunt is: gewoon waar kan, speciaal waar moet.
Een belangrijke drijfveer is om samen met de cliënt en zijn naasten te zoeken naar talenten
en de voorwaarden om die verder te ontwikkelen. En om de omgeving te leren hoe te
stimuleren om te groeien. Het Regionaal Autisme Centrum wil bijdragen aan meer begrip
voor mensen met autisme en daarmee aan verbinding tussen mensen.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de voorstelling kunt u contact opnemen
met Hetty Willems via telefoonnummer 06 11098986.
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