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Leiden Dankzij  Digibende
gloort er weer hoop op een ’normaal’
bestaan voor de 21jarige Leidenaar.
,,Er  is  hier  geen  druk  om  te  preste
ren,  in  een  rustige  omgeving  met
veel  begeleiding.  Allemaal  factoren
die me helpen’’, zegt Simonse. 

Al vroeg was duidelijk dat het re
guliere  onderwijs  niet  was  wegge
legd voor Michiel Simonse. Zijn au
tisme stond zijn ontwikkeling in de
weg.  Op  het  Leo  Kanner  College
kwam hij in de kleine klassen en met
intensieve  begeleiding  wel  tot  zijn
recht.  ,,Daar  ging  het  goed’’,  aldus
Simonse.

Bovengemiddeld

Wiskunde  was  een  hobby  waar  hij
een  meer  dan  bovengemiddelde
aanleg  voor  had.  Al  op  de  basis
school  dook  hij  in  oude  wiskunde
boeken van zijn moeder en won hij
de  landelijke  Kangoeroewedstrijd
tot en met 2vwo. 

Eenmaal begonnen aan die studie
liep  hij  echter  tegen  zijn  beperkin
gen aan. ,,Op de universiteit liep ik
vast.  Ik  werd  in  het  diepe  gegooid,
maar kon niet zwemmen. Door mijn
autisme  mis  ik  sociale  vaardighe
den. En plannen, ook belangrijk als
je studeert, is niet mijn ding. Het is
voor  mij  ook  heel  lastig  om  college
te  volgen.  Na  een  kwartier  zit  mijn
hoofd wel vol. Dat is het probleem.
De stof sluit aan op mijn interesses
en  kwaliteiten,  maar  luisteren  en
dan  ook  nog  daarover  communice
ren is te veel. Uiteindelijk heb ik ge
concludeerd dat het alleen maar las
tiger zou worden en daarom ben ik
gestopt.’’

Simonse kwam twee jaar thuis te
zitten, zoals zo veel jongeren die de
aansluiting missen, waardoor ze ge
isoleerd en eenzaam zijn. Het eerste
jaar kon hij nog een paar dagen per
week bij een kennis werken. ,,Hij is
elektrotechniekdocent  en  had  een
privéproject.  Ik  ontwikkelde  een
programma dat digitaal gecodeerde
muziek  kan  inlezen  en  omzetten
naar  bladmuziek.  Het  tweede  jaar
heb ik vooral thuis gezeten. Dat was
tamelijk saai.’’

Ontwikkelcentrum

Via via kwam Simonse bij Digibende
terecht,  een  professioneel  ontwik
kelcentrum voor jongeren tussen de
12 en 28 jaar, met vestigingen in Rijs
wijk,  Amstelveen,  Utrecht  en  Mid

denLimburg.  Jongeren  met  hoog
begaafdheid, autisme, een combina
tie  daarvan  of  een  andere  diagnose
kunnen  via  digitale  uitdagingen
ontdekken waar ze goed in zijn. Zij
worden daarin begeleid door (ortho)
pedagogen  en  vakspecialisten.  Dat
kan een dag in de week zijn, eventu
eel in combinatie met school, of full
time.  In  Rijswijk  bezoeken  zo’n
tachtig jongeren Digibende, van wie
er  niet  meer  dan  veertig  per  dag  in
het gebouw aanwezig zijn.

Naast  alles  wat  er  op  het  digitale
gebied  wordt  aangeboden    van
multimediale  vormgeving  tot  pro
grammeren  tot  hacken    staat  me
chatronica  (een  combinatie  van  ro
botica,  programmeren  en  elektro
techniek) op het curriculum en wor
den  de  jongeren  uitgedaagd  op
sport,  film  en  muziekgebied.  ,,Er
is  geen  huiswerk,  geen  druk  en  er
worden  geen  tentamens  afgeno
men, maar uiteindelijk bouw je een
portfolio op en kan je laten zien wat
je  competenties  zijn’’,  zegt  vesti
gingsmanager  Marc  van  Aalst.  ,,In
het geval van Michiel zijn er steeds
meer bedrijven die hem zo in dienst
willen  nemen  als  programmeur.
Ook al heeft hij geen certificaat of af
geronde studie. Ze staan straks in de
rij voor hem en zijn grote brein. Met
een beetje steun heeft hij een fantas
tische  carrière  voor  de  boeg.  Hij
moet  alleen  iets  leuks  vinden.  Dat
moet  hij  nog  ontdekken.  Daar  zijn
we mee bezig.’’

Filemon

Filemon Wesselink, bekend als pre
sentator  van  diverse  televisiepro
gramma’s, zet zich actief in voor Di
gibende. Door het programma ’Het
is  hier  autistisch’,  waarin  hij  erach
ter  kwam  zelf  autisme  te  hebben,
kwam hij in contact met de oprich
ter van Digibende. 

Hij werkt er nu twee dagen in de
week  als  kwartiermaker.  ,,Ik  wil
graag  iets  doen  voor  de  zichtbaar
heid  van  Digibende  en  niet  alleen
maar ambassadeur zijn. Ik zit op een
punt in mijn leven dat ik iets inhou

delijks  wil  doen  naast  alleen  maar
tv.’’

De  behoefte  is  kennelijk  groot,
want  de  aanmeldingen  stromen
binnen,  zegt  Wesselink.  Hoewel  de
sociale  ontwikkeling  voorop  staat,
richt Digibende zich heel erg op het
individu. ,,Voor iedereen is het doel
anders.  Hier  kunnen  ze  zichzelf
zijn.  Je  ziet  ze  groeien.  Sommigen
kunnen  vanuit  hun  autisme  niet
eens praten met anderen of hebben
nooit vrienden gemaakt. Veel van de
jongeren  hier  wisten  niet  hoe  dat
moest voordat ze hier kwamen.’’

De  jongeren  maken  gemiddeld
een jaar gebruik van Digibende. Het
overgrote  deel  stroomt  succesvol
uit, zegt Van Aalst. ,,Die gaan terug
naar school of de universiteit. Of ze
zijn van hun faalangst af. Soms is dat
alleen al belangrijk.’’ 

Inzet  van  Digibende  leidt  er  toe
dat deze jongeren, die het via het re
guliere  aanbod  uitvallen,  in  plaats
van  afhankelijk  blijven  van  onder
steuning en vormen van hulp, juist
heel  waardevol  worden  voor  onze
maatschappij.  Van  Aalst:  ,,Er  is  een
jongen via Digibende in Silicon Val
ley  terechtgekomen  als  program
meur.  Dat  was  anders  nooit  ge
beurd.  Als  jongens  als  Michiel  op
het goede spoor komen, gaat dat zó
veel  geld  schelen.  Zo’n  jongen  mag
toch niet thuis zitten?’’

Pi

Is zijn precieze toekomst nog onge
wis, onder de huidige omstandighe
den gedijt Simonse. Hij speelt piano
(,,ik ben nu La Campanella van Liszt
aan het oefenen en speel al een groot
deel uit mijn hoofd’’), is actief free
runner,  waardeert  de  wiskunde  die
schuil  gaat  achter  het  pokerspel
(,,kaarten  tellen  kan  ik  ook,  maar
dat is vooral handig bij blackjack’’),
maar  vooral:  hij  komt  tot  rust.  De
wereld  van  Pi  zal  hem  echter  nooit
los  laten.  ,,Pi  is  een  getal  dat  heel
veel voorkomt in wiskunde. Bijzon
der  ook,  omdat  er  geen  patroon  in
de cijferreeks zit. Of ik de 199ste de
cimaal  uit  mijn  hoofd  weet?  Er  zit
geen  vast  patroon  in,  zei  ik...  Maar
het is 9.’’

REPORTAGE Michiel Simonse, een vastgelopen wiskundebrein, vindt zijn vrijheid bij Digibende

’Ik werd in het diepe gegooid,
maar kon niet zwemmen’
Hij kent 2000 cijfers ach
ter de komma van het
wiskundig getal Pi  dus
1998 na het welbekende
3,14  en vermenigvuldigt
moeiteloos duizendtal
len uit zijn hoofd. Toch
liep Michiel Simonse vol
ledig vast toen hij wis
kunde ging studeren aan
de universiteit. 
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