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Stichting ASSortiMENS is een nieuwe ondernemende kleine 

organisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland” 

ontspannende, creatieve, sociale en technologische activiteiten  

aanbiedt voor mensen met autisme. ASSortiMENS combineert 

sociale activering en zinvolle dagactiviteiten met behandeling en 

begeleiding vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  

In de visie van ASSortiMENS is de cliënt een deelnemer.  

Hij zal zo optimaal mogelijk ondersteund worden bij zijn 

beperkingen, klachten en de ervaringen die onder meer hebben 

geleid tot onder meer psychiatrische klachten. Deze steun is erop  

gericht om de talenten, interesses en mogelijkheden van de 

deelnemers vrij te maken. (empowerment).  

ASSortiMENS is geïnitieerd vanuit de herstelgedachte die ook 

beschreven is vanuit de “Eigen Kracht Centrale”. “Werken aan een 

samenleving waarin participatie zelfredzaamheid van burgers 

centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over 

hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden”. 

 Iedereen hoort erbij in de samenleving en iedereen kan 

eraan meedoen. 

 Iedereen houdt daarbij zeggenschap en regie over zijn 

of haar eigen leven. 

 Iedereen krijgt daarbij steun van het eigen sociale 

netwerk: familie, vrienden, buren, e.d. 

... zeker als er problemen zijn en diverse 

hulpverleningsinstanties een grote rol gaan spelen.  

Stichting ASSortiMENS staat garant voor drie kernwaarden: 
 
1. De mens staat centraal met zijn talenten, interesses en 

voorkeuren, rekening houdend met zijn beperkingen.   

2. ASSortiMENS biedt een groot assortiment aan ontspannende, 

innovatieve en technische activiteiten in een beschermde 

omgeving, voorzien van passende begeleiding. 

3. De activiteiten van ASSortiMENS sorteren effect in het 

dagelijks leven. Stabiliteit verkrijgen en deze handhaven in het 

dagelijks leven is belangrijker dan moeten ontwikkelen.  

Ondanks zijn ervaren beperkingen en problemen, wordt de cliënt 

uitgedaagd om zijn eigen interesses en kwaliteiten in te zetten.  

Het “herstel-denken” helpt om te stoppen met het strijden tegen.  

Angst, somberheid en uitzichtloosheid. Negatieve gedachten 

omzetten in (her)ontdekken van de eigen mogelijkheden. 

ASSortiMENS kan een bijdrage leveren zodat de deelnemer zijn 

dromen kan dromen,  zijn wensen na te streven en zijn eigen 

perspectief te ontwikkelen.  

Doelgroep ASSortiMENS 

ASSortiMENS richt zich op mensen die chronische problemen 

ondervinden in het dagelijkse leven, welke voortkomen uit een 

diagnose in het spectrum ontwikkelingsstoornissen.  

Belangrijke voorwaarden voor deelname zijn dat de deelnemer: 

1. Een geldige DSM IV diagnose heeft in het spectrum 

ontwikkelingsstoornissen. 

2. Een actieve behandeling en/of ondersteuning heeft van een 

behandelaar (psychiater, psycholoog, spv-er). 

3. Chronische problemen ervaart in het dagelijks leven bij 

daginvulling (missen van ritme, regelmaat en structuur),of 

beperkingen ervaart in sociale activiteiten. 

4. Een geldige CIZ indicatie heeft met betrekking tot 

dagbesteding of een financiering vanuit een sociaal 

activeringstraject vanuit gemeente of UWV. 

5. Een praktische samenwerking mogelijk maakt tussen zijn 

behandelaar en personeel van ASSortiMENS.  

6. Interesse heeft en de wens heeft om actief deel te nemen 

aan,  de activiteiten die ASSortiMENS te bieden heeft.  

7. 18 jaar of ouder is. 

Herstelvisie van ASSortiMENS 
NAAR HERSTEL ÉN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP  
De mens en het “herstel-denken” centraal staat centraal.   

 

“De langdurende GGZ wil het ‘herstelconcept’ verder doorvoeren 

als leidend principe in de zorg. Elementen die hierin belangrijk zijn, 

zijn de inzet op versterking van de eigen regie van de cliënt, 

aandacht vanuit de zorg voor meerdere levensgebieden, het 

centraal stellen van het eigen levensverhaal van de cliënt en meer 

erkenning voor en gebruikmaken van ervaringskennis van 

cliënten”. Bron visiedocument GGZ;   “Herstelondersteuning” 

 

In de GGZ wordt veelal uitgegaan van de cliënt met klachten en 

hulpvragen.  De activiteiten in de GGZ zijn derhalve centraal gesteld 

door de problemen en de beperkingen. De psychiatrische 

problematiek en de klachten en problemen die hieruit voortkomen 

mogen niet genegeerd worden. Veelal is er een vaste, ogenschijnlijk 

beïnvloedbare, manier om hiermee om te gaan.  

Deze ervaren worsteling, heeft bij cliënten vaak geleid tot verlies van 

bepaalde vaardigheden/eigenheid. Uiteindelijk kan deze strijd tegen 

de klachten, leiden tot een verlies van perspectief, verminderen van 

geloof in het leven en eigen kunnen en is zij (hier praat je over een 

vrouw)ook cliënt van de GGZ geworden  en veelal verweven met zijn 

klacht(en). Sombere, negatieve gedachten zijn veelal tot waarheid 

geworden; als cliënt is hij volledig  hieraan overgeleverd en leeft  

vanuit deze gedachten  in een  daardoor al ontnomen toekomst.  

 

Het “herstel-denken” maakt “de cliënt tot een deelnemer”. Een 

deelnemer met een eigen waardevolle inbreng in een sociaal 

activerend proces van zichzelf en anderen om zich heen. Deze visie 

maakt hem actief en ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen 

ontwikkeling. Hij wordt actief benaderd zodat het vinden van 

mogelijkheden, oplossingen en ontwikkelingen centraal komt te 

staan. Door te leren en te aanvaarden dat het leven nu eenmaal leed, 

teleurstelling en/of tegenslag  met zich meebrengt ontstaan er 

nieuwe kansen en inzichten.  

 

 

http://www.studiodertien.nl/
http://www.studiodertien.nl/
http://www.herstelondersteuning.nl/downloads/Visiedocument%20naar%20herstel%20en%20gelijkwaardig%20burgerschap%20maart%202009.pdf
http://www.ggznederland.nl/scrivo/asset.php?id=305955
http://www.herstelondersteuning.nl/index.html
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ASSortiMENS een initiatief van Michel ten Buuren en Edwin Dertien 

 

 Michel is sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige en werkt sinds 2008 

als ZZP-er in de zorg, vanuit zijn bedrijf 

@TENT-spv. Hij heeft ruim 20 jaar 

ervaring binnen verschillende settingen 

in de reguliere psychiatrische zorg. 

Onder zijn motto “aandacht en 

pASSende zorg voor mensen met een 

ontwikkelingsstoornis” richt hij zich op 

het inkapselen van chronische 

beperkingen om talenten en 

kwaliteiten vrij te kunnen maken. 

 

 

Edwin werkt als onderzoeker en docent 

voor de opleiding Creative Technology 

op de Universiteit Twente. Tevens 

werkt hij als beeldend kunstenaar in 

zijn onderneming “Kunst- en 

Techniekwerk”. Kern in de werkwijze 

van Edwin is, dat het wiel niet bij elk 

project opnieuw wordt uitgevonden. 

Hij ontwikkelt met kennis en expertise 

op gebied van design en engineering. 

 
 

Stichting ASSortiMENS heeft 2 herstelwerkplaatsen ingericht.  

 

Studio13 in het centrum van Oldenzaal. In een voormalig 

kantoorpand zijn prachtige sociale ruimtes (huiskamer, keuken, 

kantoor, recreatie) en een grote technische werkplaats ingericht.  

 

“Aut-site de Lutte” is op een rustige boerderijlocatie, een 

ontspanning- en recreatieomgeving gecreëerd. Ook in de Lutte is 

een grote hout-, metaal en hobbywerkplaats ingericht.   

 

 

 

 “De herstelwerkplaats voor 12 ambachten en Dertien talenten” 

 

Studio13 is een onderdeel van ASSortiMENS en kenmerkt zich als 

een mix van creatieve technologische toepassingen die ingezet 

worden om mensen met gespecialiseerde talenten in het autisme 

spectrum in beweging te brengen. 

Daar waar in de maatschappij de aandacht veelal uitgaat naar 

het opheffen van de beperkingen, biedt Studio13 een 

beschermde omgeving en begeleiding. “Meedoen, ontwikkelen 

en werken naar vermogen” staat centraal in de visie van de 

herstelwerkplaats. 

Edwin Dertien (UT-docent, onderzoeker en robotbouwer) is de 

naamgever aan deze werkplaats. Hij werkt als onderzoeker en 

docent voor de opleiding Creative Technology op de Universiteit 

Twente. Hij beschikt over een gedegen kennis en groeiende 

ervaring op technologische en onlogische toepassingen van 

techniek.                      http://www.facebook.com/studiodertien 

 

Studio13 is geïnspireerd door 

het concept van het Fablab, 

een werkplaats ingericht voor 

digitale fabricage. Studio13 

heeft een standaard Fablab 

uitrusting. Deze bestaat uit 

een CNC frees machine, een 

CNC foliesnijder, een 3D 

printer en een lasersnijder.  

 

Studio13 heeft als uitgangspunt om mensen in beweging te 

brengen door technologische uitdagingen en werkzaamheden. 

Studio13 staat garant voor een productieve leer- en 

ontwikkelomgeving zonder enige bedrijfsmatige productiedruk.  

 

 

 

             

        “AUTsite de Lutte” 

 
Aan de voet van de Tankenberg biedt een prachtige rustige 
boerderijomgeving de kans om “te werken aan ontspanning”. 
De grote boerenkeuken kenmerkt het “Twentse Noaberschap”. Er voor 
elkaar zijn, zonder voorwaarden of vooroordelen. a 
Er is een mogelijkheid om de gastvrije boer te helpen met de meest 
voorkomende werkzaamheden op zijn terrein. Echter is de invulling die 
de deelnemer zelf wil geven het belangrijkste.  

 
Genieten van de rust, de ruimte,  
de natuur en de ondersteuning van 
elkaar. Samenwerken is belangrijk. De 
sociale momenten van samen 
koffiedrinken, wandelen, recreëren en 
ontspannen zijn essentieel.   

 
Ook inwendige mens kan hier 
letterlijk en figuurlijk zijn voldoening 
vinden. De middag maaltijd en een 
wandeling in de natuur biedt ook 
mooie kans voor een goed gesprek.  
http://www.facebook.com/autsite 
 

 
Stichting ASSortiMENS  is gevestigd aan de Parallelstraat 36 te 
Oldenzaal. Dichtbij het NS station. Door de fiets en voetgangerstunnel 
“de groene loper” is het openbaar vervoer (trein en bus) binnen 3 
minuten lopen te bereiken. 
 

Stichting ASSortiMENS 
Parallelstraat 36 
7575 AM Oldenzaal 
www.assortimens.nl 
info@assortimens.nl 
www.studiodertien.nl 
 telefoon 0541 - 361664 
 
Michel 06 – 57576031 
Edwin 06 – 51754662 

 
  Bel gerust voor vragen, opmerkingen of om je aan te melden 

http://www.studiodertien.nl/
http://creativetechnology.eu/
http://www.utwente.nl/
http://creativetechnology.eu/
http://www.utwente.nl/
http://www.utwente.nl/
http://www.facebook.com/studiodertien
http://www.facebook.com/autsite
http://www.assortimens.nl/
mailto:info@assortimens.nl
http://www.studiodertien.nl/

