Portret van Claudia van Weerden (44)

‘Hier begrijpen ze wat ik nodig
heb’
Claudia van Weerden werkt bij kwekerij Overhagen in Velp. Claudia is 44 en weet pas
sinds drie jaar dat ze autisme heeft.

Al vroeg in haar jeugd was duidelijk dat er
iets niet klopte, maar nooit werd de juiste
diagnose gesteld. Dat gaf veel problemen,
vooral op school. Uiteindelijk heeft ze in het
volwassenenonderwijs met veel doorzettingsvermogen de HAVO af kunnen maken. Ze
kreeg al vroeg een Wajong-uitkering en is bij
haar ouders blijven wonen. Na hun overlijden
zocht ze opnieuw hulp en toen werd eindelijk duidelijk wat er aan de hand was. Veel
dingen vielen op hun plek en nu is ze bezig
met een inhaalslag. Dat is niet altijd makkelijk. ‘Alsof je een vogel die jaren in een kooitje heeft gezeten ineens loslaat’, zegt ze
zelf. ‘De wereld ligt voor je open, maar diezelfde wereld zit vol met valkuilen, onverwachte gebeurtenissen en andere dingen
waar je geen grip op hebt.’

Wonen in Velp
Claudia woont pas sinds kort in Velp. In Almelo, waar ze daarvoor woonde, kreeg ze
niet de ondersteuning die ze nodig had. Nu
woont ze zelfstandig met begeleiding van
RIBW Arnhem & Veluwevallei. Dat gaat heel
goed. ‘Hier begrijpen ze wat ik nodig heb’,
zegt ze. ‘Ik vind het moeilijk om overzicht te
houden en als er dan veel dingen tegelijk
gebeuren krijg ik kortsluiting in mijn hoofd.
Mijn begeleider begrijpt dat en helpt me
structuur aan te brengen.’ Claudia ziet haar
begeleider elke week en krijgt daarnaast
ondersteuning in het huishouden en bij het
regelen van haar financiën. Drie keer per
week eet ze ’s avonds bij de inloop: de huiskamer van appartementencomplex ‘de Waterstraat’, een locatie waar mensen met
autisme intern kunnen wonen.

Werken
Het werk bij kwekerij Overhagen bevalt
Claudia goed. Het is een kleinschalig bedrijf
op een rustige plek net buiten de bebouwde
kom. Claudia vindt de collega’s aardig en ze
geniet van de natuur en het werken met
levend materiaal. In het werk zit veel regel-

maat en dat vindt Claudia prettig. Zo weet
ze waar ze aan toe is. In de toekomst zou ze
ook graag met dieren willen werken, bijvoorbeeld op een zorgboerderij. Dat heeft ze in
Almelo ook gedaan en ze vindt het jammer
dat ze dat nu moet missen. Haar droom is
ooit te kunnen werken zonder begeleiding.
Vrijwillig of misschien, op den duur, zelfs
betaald. est in 2 kolommen standaard 10
punts letter. Let erop dat als je rechts hiervan in de tweede kolom op de zelfde hoogte
begint met je tekst. Koppen op gelijke hoogte of de tekst die doorloopt op gelijke hoogte
laten beginnen. Dat is mooier.
Bekijk het videoportret van Claudia op het
Kennisplein Gehandicaptensector

