
 

Aanmelden voor de Nieuwsflits: stuur een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens o.v.v.  

aanmelden nieuwsflits. Is uw mailadres gewijzigd? Geef dit a.u.b. tijdig door en met het oude mailadres.  

Wilt u contact met een van onze vrijwilligers? Mail ons met vermelding van het onderwerp: nva.gron.dren@gmail.com. 

Heeft u een bericht voor plaatsing in de Nieuwsflits: mail dan naar nva.gron.dren.redactie@gmailcom . 

 

1 
 

 

Nieuwsflits 72      |   NVA regio Groningen/Drenthe        |         april 2016 
 
 

 

Nieuws: 
 
Stimuleringsprijs Autisme 2016  
Autisme Netwerk Groningen (ANG) start met een 
stimuleringsprijs Autisme.  
 

De stimuleringsprijs Autisme 2016 wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een organisatie in 
de provincie Groningen die: 

 participatie van kinderen/volwassenen autisme vanzelfsprekend vindt; 

 zich durft te onderscheiden; 

 een voorbeeld en inspiratie is voor andere organisaties. 
   
Levensbreed en levenslang  
Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is van grote invloed op alle terreinen van het leven.  
Dat maakt meedoen in de samenleving voor kinderen en volwassenen niet altijd vanzelfsprekend.  
Maar met positieve en deskundige inzet is veel mogelijk.  
Het ANG wil positieve initiatieven die hieraan bijdragen belonen met een stimuleringsprijs.  
Alle levensterreinen kunnen hiervoor in aanmerking komen; bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, begelei-
ding of behandeling, werk/dagbesteding, vrije tijd of informele hulp.  
Met de start van de autismeweek start ook de mogelijkheid om organisaties te nomineren.  
De uitreiking van de prijs is op 22 november.  

 
Voor meer informatie www.autismegroningen.nl/prijs  

 
 

Een eigen woonplek voor jong volwasse-
nen met ASS 

 
Ben je jong volwassen en wil je graag zelfstandig wonen met begeleiding vanwege ASS?  
In Middelstum heeft Promens Care een woonvoorziening voor bewoners met ASS.  
In onze woonvoorziening Midlistheem heb je een eigen appartement en er is een gemeenschappelijke ruim-
te met een volledig uitgeruste keuken en kantoorruimte voor de begeleiders.  
 
Overdag heb je je eigen bezigheden zoals school, studie of werk. Van 15.45 tot 23.00 uur is dagelijks bege-
leiding aanwezig en ’s nachts kun je terugvallen op begeleiding via de telefonische achterwacht. 
De begeleiders helpen je in je ontwikkeling om deel te kunnen nemen aan de samenleving en bij andere 
begeleidingsvragen.  
Woon je nog thuis bij je ouders en wil je de overstap maken naar wonen binnen Midlistheem, dan kunnen 
we je ook daar alvast bij begeleiden. We noemen dat overbruggingszorg.  
 

Verder lezen op pag. 2 
 

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
mailto:nva.gron.dren.redactie@gmailcom
http://www.autismegroningen.nl/prijs
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Informatie 
Wil je meer informatie, zoals over indicaties en gebruik van PGB, neem dan contact op met de cli-
entconsulenten van Promens Care 088 878 3298.  
Wil je met iemand spreken van de locatie Midlistheem, bel dan met Maureen Breuklander, loca-
tiehoofd, T 06 5181 0438 of de begeleiding  T 088 878 9567.  
 
In het magazine van Promens Care heeft in juni 2015 (klik op: Magazine Promens Care) een artikel 
gestaan over de locatie Midlistheem. Sommige informatie daarin is alweer gewijzigd, maar het 
schetst een mooi beeld van het wonen binnen de woonvoorziening.  

 
 

KAIRO-project: 
Samen sterk voor studenten met autisme 
 

Een goede start op een nieuwe school is voor alle studenten belangrijk, maar voor studenten met  
autisme zelfs een voorwaarde. Hoe kun je jongeren (16 tot 24 jaar) met een Autisme Spectrum  
Stoornis (ASS) ondersteunen bij het succesvol doorlopen van een middelbare beroepsopleiding  
(MBO) zodat uitval wordt voorkomen en de kans op een baan wordt vergroot? 
 
Een goede start op de nieuwe school is voor alle studenten belangrijk, maar voor studenten met  
autisme zelfs een voorwaarde. 
 
KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs en biedt al jaren een  
structureel onderwijs- en behandelprogramma in de regio’s Arnhem en Dordrecht. Door intensie-
ve samenwerking tussen Lentis-ATN, Jonx en Mbo-opleidingen van het Noorderpoort in de stad 
Groningen is ook een KAIRO-aanbod in Noord-Nederland mogelijk gemaakt. 
 
Gerichte en eenduidige ondersteuning 
Beroepsopleidingen doen, om jongeren toe te leiden naar een diploma, steeds meer een beroep 
op competenties op het gebied van sociale vaardigheden, het vermogen tot reflectie, samenwer-
king en zelfstandig plannen. Deze vaardigheden zijn voor jongeren met ASS echter vaak niet van-
zelfsprekend.  
 
Het kunnen begrijpen van de leerstof is niet het probleem, maar de moeite met het verwerken 
van informatie en sociale en communicatieve beperkingen, vragen om gerichte, eenduidige  
Zorg- en onderwijsinstellingen blijken tot nu toe nog vaak op ad hoc basis met elkaar samen te 
werken, waardoor schoolbegeleiding en hulpverlening onvoldoende op elkaar wordt afgestemd. 
 
Integrale ondersteuning gedurende hele mbo opleiding 
KAIRO wordt gezien als een van de mogelijke ondersteunings-arrangementen Passend Onderwijs 
om jongeren met een beperking integraal te kunnen blijven ondersteunen gedurende hun gehele 
middelbare beroepsopleiding tot en met de toeleiding naar werk. 
 
Gedurende het schooljaar zullen de studenten regelmatig in dezelfde groep bijeenkomen om sa-
men op te trekken en de voor hen lastige dagelijkse sociale schoolsituaties te bespreken en 
daadwerkelijk te oefenen. Daarnaast wordt in samenwerking met de schoolbegeleiders individue-
le ondersteuning op de school geboden door ATN-begeleiders, wordt het docententeam voorge-
licht over de specifieke kenmerken en omgang met de student en wordt contact onderhouden 
met de ouders/verzorgers.  
 

Verder lezen op pag 3 
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Indien nodig kan binnen Lentis eventueel snel extra hulpverlening worden aangeboden. Het blijkt 
dat er veel belangstelling is van toeleverende scholen en ouders van studenten met ASS om vol-
gend jaar vanaf het 1e leerjaar Mbo ook te kunnen deelnemen. 
 
Voor informatie email naar: studieadvies@noorderpoort.nl  of atngroningen@lentis.nl.  
Kijk voor actuele informatie op Studentinfo Noorderpoort en KAIRO. 

 
 
IVA onderzoekt mogelijkheden voor nieuwe woonlocatie 
in Assen 

 
Deze Nieuwsflits komt net te laat voor dit bericht, maar het zal vast nog actueel zijn. 
Op 20 april jl heeft IVA een bezichtiging georganiseerd van een mogelijk nieuwe locatie in Assen. 
Dit om te onderzoeken of er voldoende belangstelling voor is.  
Iedereen die interesse heeft in wonen bij IVA of meer wil weten over hun unieke combinatie van 
woonbegeleiding, jobcoaching èn leefbegeleiding was daar van harte welkom. Nadere info via: 
www.invoorautisme.nl/locaties/assen of telefonisch: 026-3530342 of info@invoorautisme.nl  
 
 

Vanuit de landelijke NVA: 
 
Doe mee met de enquête leerlingenvervoer 
 
Ieder(in) is een enquête gestart om de ervaringen met leerlingenvervoer in kaart te brengen. 
Maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer of lukt het niet om voor uw kind leerlingenver-
voer geregeld te krijgen? Laat ons weten wat uw ervaringen zijn. Met de uitkomsten van de en-
quête kunnen we de politiek en de uitvoerders van het leerlingenvervoer laten weten of, en zo ja 
welke, verbeteringen nodig zijn. Deze enquête vindt u via de link: Vragenlijst leerlingenvervoer. 
 
Oproep voor nieuwe rubriek: “Een dag uit het leven van...” 
 
In een nieuwe rubriek in Engagement met Autisme willen we mensen aan het woord laten die 
eerlijk en open durven vertellen hoe het écht is om met autisme, in welke vorm dan ook, te leven. 
Want met autisme door het leven gaan, kan soms een enorme worsteling zijn. Wij zijn op zoek 
naar mensen die openhartig over hun eigen dagelijkse strubbelingen (of die van hun kind of een 
ander familielid) willen vertellen. 
Interesse om mee te doen en geïnterviewd te worden over hoe uw leven met autisme eruit ziet? 
Geef u dan op door in het kort uw verhaal te mailen naar: anouk.vanwesterloo@autisme.nl. 
  
 

  

mailto:studieadvies@noorderpoort.nl
mailto:atngroningen@lentis.nl
https://www.noorderpoort.nl/Studentinfo/begeleiding/Documents/Brochure%20KAIRO.pdf
http://www.invoorautisme.nl/locaties/assen
mailto:info@invoorautisme.nl
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/leerlingenvervoer
mailto:anouk.vanwesterloo@autisme.nl
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Activiteiten in de regio: 

 
Autisme en gemeente 
23 mei 2016        
 

 
Thema-avond 
Het Autisme Infocentrum Groningen geeft in samenwerking met Zorg Verandert in Groningen een 
thema-avond “Autisme en gemeente”. De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg en  heeft de 
gemeente een grote rol gekregen, ook voor onze doelgroep.  
Tijdens deze thema-avond willen we antwoorden geven op vragen als: Wat kun je verwachten van 
de gemeente aan hulp of steun wanneer er bij jou/je gezin, sprake is van autisme? Hoe kun je 
toegang krijgen tot deze ondersteuning? Hoe bereid je een keukentafelgesprek voor? Waar kun je 
terecht voor vragen? 
 
Tijdstip: maandag 23 mei 2016 van 19.30 tot 21.30 uur. 
Inloop vanaf 19.00 uur 
Plaats: Kerkzaal van de Refajakerk, Galenuslaan 1, 9728JA Groningen 
Programma  
•   Inleiding over wetgeving en voorbereiding keukentafelgesprek door Rian Scholtens van Zorg Verandert 
•   Pauze 
•   Lezing over PGB en onafhankelijke cliëntondersteuning door Trudy Roffel van MEE Groningen  
•   Lezing over Zorg in Natura door Annike Leeuw, van Wij-team Beijum te Groningen 
•   Vragenronde met de drie inleiders 

 
Aanmelding: 
U dient zich vooraf op te geven via:  aic_groningen@live.nl  
Graag onder vermelding van naam, aantal & woonplaats en of u professional, familie of ASS-er 
bent? De toegang is gratis. Voor actuele informatie: 
 

www.facebook.com/aicgroningen  of kijk op: www.zorgverandert.nl 
 

 
 
HOE?! 
 
 

Op 26 mei 2016 organiseert het Lectoraat Rehabilitatie in samenwerking met het Centrum voor 
Zelfregie en Participatie en Zorgbelang Groningen het symposium HOE?! 
In deze plenaire bijeenkomst willen we met u, in een interactief programma ingaan op hoe de 
(kwetsbare)burger ondersteund kan worden op weg naar een autonoom en zinvol bestaan. 
Diverse sprekers zullen u aan de hand van hun presentatie meenemen in hoe herstel, ontwikke-
lingsgericht en ervaringsdeskundigheid zich verhoudt tussen formele en informele zorg- en wel-
zijnsaanbieders. 
  
Locatie:  Hanzehogeschool Groningen, Marie Kamphuisborg, Zernikeplein 23, 9747 AS Groningen, 
lokaal C.003.   
Deelname is gratis! Voor meer informatie en aanmelding: j.k.nap@hanze.pl.nl. 
 
 

mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.facebook.com/aicgroningen
http://www.zorgverandert.nl/
mailto:j.k.nap@hanze.pl.nl
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Zorg dat je meepraat! 
1 juni Appingedam 
 

 
Onder deze titel heeft VG-BelangenPlatform Groningen vorig jaar een aantal bijeenkomsten geor-
ganiseerd voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders en verwanten. 
 
Directe aanleiding voor de bijeenkomsten waren de veranderingen in de zorg en de nieuwe wet-
ten die in 2015 zijn ingevoerd: 

 de Wet langdurige zorg (Wlz); 

 de nieuwe WMO; 

 de Particpatiewet; 

 de Jeugdwet. 
 
In onze digitale nieuwsbrieven zullen we telkens een onderwerp nader toelichten.  
Heeft u belangstelling voor onze digitale Nieuwsbrieven of het verslag van deze bijeenkomsten? 
Mail naar: VG belangenplatform. 
 
Noteer alvast: 
Woensdagavond 1 juni a.s. organiseren we een zogenaamde Proattoavel in Kerkje Nicolaas Ap-
pingedam. Doel van de Proattoavel is vooral om elkaar te leren kennen. Wie zijn wij maar vooral: 
wie bent u?  Wat kan het VG-BelangenPlatform voor u betekenen? Wat zijn uw verwachtingen? 
Waar loopt u als ouder of verwant tegen aan? 
  

mailto:vgbelangenplatform@zorgbelang-groningen.nl
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“Hoe houd je het vol?”  
Bijeenkomst mantelzorg en autisme 
Blijham, 26 mei 2016 
 

 
Autisme?  
Eigenlijk moeten we zeggen Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hieronder vallen klassiek autisme, 
Asperger en PPD-NOS  (waaronder subgroep McDD).  
Bij mensen met ASS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een bijzondere manier. 
Met ASS word je geboren, en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet 
veroorzaakt door de opvoeding.  
Of je nu partner, ouder, kind, broer, zus of grootouder bent van iemand met ASS, het maakt niet 
uit. ASS heeft ook invloed op de naasten van iemand met autisme.  
 
Mantelzorger?  
Veel mensen zijn het al jaren, maar hebben zich nooit gerealiseerd dat ze mantelzorger zijn. Of 
dat ze gebruik mogen maken van hulp of ondersteuning bij de zorg die zij als mantelzorger bie-
den. Daarom hier een uitleg.  
Mantelzorg heeft altijd twee kenmerken: Het is onbetaalde intensieve en langdurige zorg voor 
een persoon, en men heeft een persoonlijke relatie met die persoon.  
Degene aan wie je zorg biedt is meestal een familielid (ouder, partner, kind, zus, opa), een goede 
vriend(in) of iemand uit je buurt.  
 
Mantelzorgsteunpunt  
Het steunpunt Mantelzorg van Het Oude Ambt heeft in samenwerking met Autisme Netwerk 
Groningen, MEE Groningen en de NVA Groningen/Drenthe een bijeenkomst voor mantelzorgers 
georganiseerd.  
Tijdens de bijeenkomst krijgt iedereen in vogelvlucht informatie over autisme. Daarnaast is er een 
mantelzorger die u vertelt over haar ervaringen. Ook  wordt ruim de tijd genomen voor eigen er-
varingen.  
 
Locatie:  Blijham, Veurste Rou 2.  
Aanvang: 19.30 
U bent van harte welkom! Aanmelden hoeft niet maar mag wel!  
 
Aanmelding/ vragen/ informatie:  
Telefonisch via De Boschpoort: 0597-421833  
Of per email:  tderoo@hetoudeambt.nl of  ivanveen@hetoudeambt.nl.  
 
   
 
 
  

mailto:tderoo@hetoudeambt.nl
mailto:ivanveen@hetoudeambt.nl
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AGENDA 
 
2 mei – inloopochtend AIC Groningen (ja, ook in de meivakantie!) 
11 mei – inloopavond Auticafé Groningen (ja, ook in de meivakantie!) 
23 mei – Autisme en de gemeente. AIC Groningen 
26 mei – Hoe houd je het vol? over mantelzorg en autisme. MEE/ANG/NVA Blijham. 
26 mei – HOE? Hanzehogeschool Groningen  
 
Noteer alvast: 
1 juni – “Zorg dat je meepraat”. VG-belangenplatform Appingedam  
 

  

Vaste activiteiten: 

 

Praten over autisme met iemand die je be-
grijpt  
 

Wil je eens praten over autisme met iemand die je begrijpt? 
Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek met daarin advies of informatie over autisme?  
Kom dan langs op onze inloopochtend.  
Wij, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van het AIC Groningen, staan je graag te woord!  
Eerstvolgende keer: maandag 2 mei  2016 
 
Activiteit: Inloopochtend Autisme Infocentrum Groningen (van de NVA) 
Locatie:  kantoor Zorgbelang, Hoendiep 95 9718TE Groningen 
Tijd:  elke eerste maandag van de maand van 9:30 – 11:30 uur 

(m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen 
  aic_groningen@live.nl 
 

 

Inloopavond voor mensen met ASS èn betrokkenen  

Je bent van harte welkom in ons Auticafé. 
 
 

Heb je iets met autisme? Dan ben je van harte welkom in ons Auticafé; een ontmoetingsplek voor 
mensen met een vorm van Autisme. 
Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact of informatie en advies. 
Maar in het Auticafé staan de deuren ook open voor ouders of partners.  
Hier krijgt u de gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, elkaar te inspireren. Daar-
naast zijn er ervaringsdeskundigen/vrijwilligers van het Autisme Infocentrum Groningen aanwezig, 
die u graag willen helpen met informatie of advies.   
Eerstvolgende keer: woensdagavond 11 mei 2016 
 
Activiteit: Auticafé 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd:  elke tweede woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur   

(m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen en  aic_groningen@live.nl 

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
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Activiteit: Auticafé 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd:  elke tweede woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur   

(m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen  
  aic_groningen@live.nl  

 

De regio op de website                                                                                            

 

Wilt u een Nieuwsflits of een lezing nog eens teruglezen? Zoekt u een contactpersoon uit de re-
gio? Ga naar de website: www.autisme.nl. 
Klik op ‘Regio’.  Kies daarna Groningen/Drenthe. Klik daarna links: ‘Nieuws NVA Groningen en 
Drenthe’.  Hier vindt u de Nieuwsflitsen en ander nieuws.  
 
Ontvangt u de Nieuwsflitsen onbedoeld meer dan één keer? Wilt u dit dan even doorgeven via 
nvagrondren@gmail.com? 
 

Kijk ook op onze facebookpagina!  
Op de pagina staan nieuwtjes, interessante dingen over autisme uit de 
media en vind je alle informatie over de activiteiten van de NVA Gro-
ningen-Drenthe.  

 
Like de facebookpagina! www.facebook.com/nvagrodre   
 

                                                                                                                                                                                         
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. De lotenkoper kan voor de 
NVA kiezen als goed doel. Wilt u ons ook ondersteunen en voor de NVA mee-
doen aan de Vriendenloterij?                                                                                                                                              

Ga naar: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm (daarna goed doel kiezen).  

 

 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
 

Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mogelijke vra-
gen stellen over elk levensgebied en over elke levensfase. Bijvoorbeeld:                                                         

 Ik vermoed dat mijn kind autisme heeft. Hoe kom ik erachter of dit zo is? 
 Ik zoek contact met andere mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
 Mijn partner heeft ASS, ik wil graag ervaringen uitwisselen met lotgenoten. 
 Ik zoek voor mijn kind met PDD-NOS een logeerboerderij. 
 Mijn puber met Asperger dreigt te ontsporen. Kan ik hierover eens praten? 
 Hoe kan ik omgaan met mijn kleinkind met ASS waar ik op pas?  

Of ……   
U vindt de Autismeknop van MEE Groningen: www.meegroningen.nl  

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
http://www.autisme.nl/
mailto:nvagrondren@gmail.com
http://www.facebook.com/nvagrodre
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.meegroningen.nl/

