
 

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 uw adresgegevens.  

Wilt u contact met een van onze vrijwilligers? Mail ons dan 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 . 
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Vooraf: 
 
Voor de meesten van u is de vakantie voorbij en begint het ‘gewone leven’ weer. Dit geldt ook 
voor de activiteiten en nieuws rondom onze doelgroep ‘mensen met ASS’ al dan niet met een ver-
standelijke beperking.  
In dit nummer twee nieuwe ontwikkelingen: de website van het Autismecafé in Assen en een 
nieuw concept voor dagbesteding gekoppeld aan begeleiding naar (deels) betaald werk. 
 
Verder de aankondiging van onze jaarlijkse UMCG-lezing waarvoor Annelies Spek komt spreken 
over ASS bij vrouwen. Het ANG roept weer op om kandidaten voor te dragen voor de jaarlijkse 
Stimuleringsprijs Autisme. Vervolgens enkele oproepen en boekentips en een spel om meer over 
autisme te ervaren. 
En natuurlijk de reguliere, inmiddels bekende, activiteiten in de regio. 

 
Nieuws: 
 
Nieuwe website voor Het Autismecafé: http://www.autismecafe.nl/  

 
Het Autismecafé is een ontmoetingsplek 
voor ouders van een kind met autisme. Het 
is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor 
ouders. 
 

Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Je kunt er gratis en anoniem heen. 
Naast ouders zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en 
hulpverleners. 
Een speciaal project rond alle veranderingen in de zorg is Ouders praten mee. 
 
Facebookgroepen 
Heb je tussen de Autismecafés door behoefte aan contact met gelijkgestemde zielen? Word dan 
lid van een van de (besloten) facebookgroepen voor ouders die we modereren samen met 
de Verwendag voor ouders van een kind met autisme. 
 
Eerstvolgende activiteit in Assen: 22 september: ’Autisme binnen het gezin’. Zie verderop in deze 
Nieuwsflits. 
 

  

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
mailto:nva.gron.dren.redactie@gmailcom
http://www.autismecafe.nl/
http://www.ouderspratenmee.nl/
http://www.verwendagouders.nl/
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Deze zomer begint Script, een dagbesteding voor mensen met een autisme 
spectrum stoornis (ASS). 

 

 
Script biedt ICT gerelateerd werk aan.  
 
 
 

Voor mensen met ASS is het belangrijk om op een dagbesteding te komen waar ze worden aange-
sproken op de vaardigheden waarin ze uitblinken. Ze komen nu veelal noodgedwongen terecht op 
zorgboerderijen, houtbewerkingsprojecten of bij ander ‘praktijkgericht’ werk.  
 
Wij hebben een uniek concept uitgedacht, waarbij mensen met ASS van een dagbesteding wor-
den voorzien waarbij we vooral focussen op de talenten van diegene in kwestie. In dit geval gaat 
het om talenten op ICT gebied en dan voornamelijk programmeren. Dit omdat de logica van pro-
grammeren in veel gevallen nauw aansluit de wijze waarop mensen met ASS vaak denken.  
 
Het streven is om de mensen van dagbesteding naar (deels) betaald werk te begeleiden. 
Daarbovenop denken we ook nog eens een extra dimensie aan dit project te kunnen 
geven, door het geleverde werk commercieel aan te bieden aan bedrijven. In ons 
netwerk hebben we dit reeds gepolst en dit wordt zeer goed ontvangen. 
 
Meer concreet 
 
We gaan jongeren/mensen met ASS en bovengemiddelde interesse voor computers en 
programmeren begeleiden in de ICT, activiteiten als het ontwikkelen van (web)apps, 
websites en data-entry.  
Dat klinkt misschien als iets bijzonder uitdagends in vergelijking met dagbesteding die op dit mo-
ment vaak wordt aangeboden, maar daar zit nu juist de kracht van dit concept. Mensen met ASS 
hebben vaak een buitengewone interesse in één specifiek onderwerp, en voor een grote groep is 
dat de computer.  
Uiteraard zullen we altijd een individueel maatwerkpakket samenstellen. Er zal gekeken worden 
wat diegene wil, kan en wat de doelen zijn. Op basis hiervan stellen wij een leertraject op. 
Het mooie aan ons concept is, dat we verwachten dat we cliënten kunnen laten werken 
aan projecten die daadwerkelijk een functioneel eindresultaat kunnen hebben. 
 
Nadere informatie: www.scripthelpt.nl en gerard@scripthelpt.nl  of  via 06 3446 1185 
 

 
  

http://www.scripthelpt.nl/
mailto:gerard@scripthelpt.nl
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Activiteiten in de regio: 

 
Jaarlijkse UMCG-lezing op 28 september te Groningen: 

 
Annelies Spek spreekt over Autisme bij 
Vrouwen 
 

Annelies Spek is hoofd van het Autisme Kennis Centrum in Utrecht (zie: 
www.autismekenniscentrum.nl ). Ze is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoe-
ker en gepromoveerd in ASS bij volwassenen. 
 

Autisme uit zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de di-
agnostiek en behandeling. Zo zijn vrouwen met autisme erg geneigd om zich aan te passen en an-
dermans gedrag te kopiëren, waardoor het autisme minder zichtbaar is voor anderen.  
Vrouwen met autisme ervaren ook meer bijkomende problemen (zoals angst, somberheid en eet-
problemen) dan mannen met autisme. Bij diagnostisch onderzoek worden vaak wel de bijkomen-
de problemen gezien, maar wordt het autisme gemist. Het risico is dat behandeling wordt ingezet 
die niet aansluit op de informatieverwerking die passend is bij autisme. Tijdens de lezing wordt 
verder ingegaan op deze thema's, aan de hand van praktische voorbeelden en filmpjes van vrou-
wen met autisme. 
 
Datum:  woensdag 28 september 2016  
Tijd:   19:30 – 21.00 uur (geen pauze) 
Locatie:  UMCG -Blauwe Zaal, Hanzeplein 1, Groningen 
Meer info:  www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe bij activiteitenkalender 
Aanmelden: vanaf 20 augustus 2016 via nva.lezing@gmail.com, de toegang is gratis. 
  Sluiting aanmeldingen: 26 september 2016 
 
 
 
 

AGENDA 
 
5 september -      inloopochtend AIC Groningen 
14 september -    inloopavond Auticafé Groningen  
28 september –   jaarlijkse UMCG-lezing NVA 
 
Noteer alvast: 
11 november –    jaarlijks Autismecongres NVA in Utrecht 
22 november –    uitreiking stimuleringsprijs ANG 

 

 
  

http://www.autismekenniscentrum.nl/
http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe
mailto:nva.lezing@gmail.com
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Oproepen: 
 

Oproep kandidaten Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen 
 

Bent u en of kent u een organisatie die de stimule-
ringsprijs Autisme Netwerk Groningen verdient? 
 
 

 
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat kinderen en volwassenen met autisme gewoon mee kunnen doen 
in de maatschappij. Net als ieder ander.  
Maar in de praktijk gaat dat nog niet altijd vanzelf. Maar er zijn organisaties en/of bedrijven (in 
het onderwijs, zorg, welzijn, vrije bedrijf, sport en vrije tijdsvoorzieningen) die zich hiermee on-
derscheiden. Wij willen hen in het zonnetje zetten!  
U kent vast een (initiatief of project van een) organisatie die zich op een vanzelfsprekende, be-
trokken en actieve manier inzet, zodat iemand met autisme mee kan doen. Een paar voorbeelden: 

 Een sportclub die rekening houdt met de persoonlijke behoeften van een deelnemer met 
autisme. 

 Een werkgever die zorgt voor een op maat afgestemde prikkelarme werkomgeving. 

 Een welzijnsinstelling die goed samenwerkt met ouders of activiteiten organiseert die af-
gestemd zijn op behoeften van mensen met autisme. 

 Een school die uitzonderingen durft te maken om passend onderwijs dusdanig aan te bie-
den, zodat het kind met autisme en daarmee diversiteit in de klas tot z’n recht komt. 

 Innovatieve projecten van organisaties die bijdragen aan meedoen van kin-
deren/volwassenen met autisme. 

 
Bent u of kent u zo’n organisatie? Of kent u een initiatief van een organisatie waardoor meedoen 
van kinderen/volwassenen met autisme bevordert wordt? 
Aarzel dan niet en meldt deze organisatie voor 30 september aan voor onze stimuleringsprijs. De 
genomineerde organisaties worden beloond met aandacht voor hun positieve inspanningen en 
kunnen een voorbeeld zijn voor andere organisaties. De winnaar neemt een Award mee naar huis. 
Kijk op http://www.autismegroningen.nl/prijs 

Vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met Roelie Veldhuis, coördinator Autisme 
Netwerk Groningen. Bereikbaar via 06  316 700 98 of info@autismegroningen.nl 

Op 22 november word de prijs uitgereikt door Gijs Horvers, ervaringsdeskundige en reist door het 
land als autisme-ambassadeur. 

 
 

  

http://www.autismegroningen.nl/prijs
mailto:info@autismegroningen.nl
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Oproep: passend onderwijs voor kinderen met autisme:  

 
 
Peiling van behoeften op het gebied van kennis van en vaardighe-
den voor het omgaan met autisme bij (aanstormende) leerkrachten 
 
 
 
 
 

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit geldt ook als er sprake is van 
autisme. Door ‘Passend Onderwijs’ zullen kinderen met autisme vaker en langer in het reguliere 
basisonderwijs verblijven. Deze groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. Die ondersteu-
ningsbehoefte stelt specifieke eisen aan de houding, pedagogische vaardigheden en draagkracht 
van de leerkracht. Ook stelt de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen eisen aan de kwalitei-
ten van de zorgprofessionals die de leerkracht hierbij ondersteunen. Relatief veel leerkrachten 
voelen zich handelingsverlegen in het omgaan met kinderen met autisme.  
 
Academische werkplaats autisme ‘Samen doen!’ 
In de academische werkplaats autisme ‘Samen doen!’ werken verschillende sectoren samen om 
het meedoen in de maatschappij van mensen met autisme te verbeteren. In de werkgroep voor 
de basisschoolleeftijd werken Accare, de Bascule, Kentalis en het Steunpunt Autisme samen met 
verschillende PABO’s om de kennis en vaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs te 
vergroten en hen daarmee te ondersteunen in het bieden van onderwijs aan kinderen met autis-
me. We willen een scholingsmodule ontwikkelen voor gebruik binnen de opleiding PABO (evt ook 
als nascholing voor leerkrachten die al aan het werk zijn). Hierin kunnen leerkrachten in opleiding 
kennis opdoen over de achtergrond van autisme, wat deze diagnose betekent in de dagelijkse 
schoolpraktijk, wat er van belang is voor een goed klimaat in de klas voor een kind met autisme 
en over de individuele relatie tussen leerkracht en kind/ouders. 
 
Wat is er nodig? 
Om goed te kunnen aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte in het onderwijs van kinderen met 
autisme, willen we graag van verschillende ervaringsdeskundigen weten welke kennis en vaardig-
heden nodig zijn. We stellen daarvoor een paar vragen aan leerkrachten, leerkrachten i.o., IB-ers 
en ouders met kinderen in het basisonderwijs. De vragen zijn gebaseerd op eerdere gesprekken 
die wij voerden met leerkrachten, ouders en IB-ers, en de punten die daaruit naar voren kwamen. 
 
Behoeftenpeiling: wat vragen we u? 
Wilt u een korte vragenlijst invullen? Het gaat om maximaal 5-16 vragen. Als u aangeeft vanuit 
welke rol u de vragenlijst invult, krijgt u alleen de vragen te zien die van toepassing zijn voor uw 
rol. We verwachten dat u in maximaal 5 minuten door de vragen heen bent. De vragen worden 
anoniem verwerkt, en zijn niet terug te leiden tot u als persoon. 
 
U helpt hiermee met het in kaart brengen van de punten die aandacht nodig hebben in het on-
derwijs aan deze speciale groep kinderen. 
Zie verder: https://nl.surveymonkey.com/r/autismepassendonderwijs   

https://nl.surveymonkey.com/r/autismepassendonderwijs


 
 
 
 
 
 

6 

Enquête: Invloed van ASS op de gezinssituatie 

 

Meedoen aan de enquête? 
 
Wij zijn Robin en Indy, twee meiden van het Willibrord Gymnasium te Deurne uit klas 5. Op dit moment zijn 
we bezig met ons Profiel Werkstuk over de invloed van de diagnose ASS op de gezinssituatie.  
 
Hiervoor hebben we een enquête gemaakt, die door zowel ouders, eventuele broers of zussen en een kind 
met ASS kan worden ingevuld. Het doel van onze enquête is om meer te weten te komen over de invloed 
van de diagnose Autisme Spectrum Stoornis van één of meerdere kinderen op het gezin. Daarbij gaat het 
over een diagnose, gekregen wanneer het kind tussen de 0-18 jaar is, omdat het dan nog invloed heeft op 
de opvoeding. 
 
Ons streven is om zoveel mogelijk ingevulde enquêtes te ontvangen, zodat we een duidelijk resultaat van 
ons onderzoek krijgen.  
 
Voor meer informatie en de enqête: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=285765  
 
Wij horen graag van u of u hier aan mee wilt werken. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

  

Tips: 

Nieuw: autismeshop.com!  

 

Bestel voortaan al uw boeken bij www.autismeshop.com en steun tegelijkertijd de NVA 
 
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Breinboek bundelen hun krachten en gaan nauw sa-
menwerken. En dat is goed nieuws: gezamenlijk lanceren zij de nieuwe, overzichtelijke webshop: autisme-
shop.com. In deze webshop vindt u alle (vak)literatuur op het gebied van autisme, in de breedste zin van 
het woord. Ook een nieuwe roman, een boek voor de kinderen, zelfs spelletjes vindt én bestelt u gemakke-
lijk op autismeshop.com.. 
 
Hiermee steunt u ook nog eens automatisch de NVA. En dat werkt als volgt. 
Van iedere aankoop via autismeshop.com gaat 10% van het aankoopbedrag naar de NVA. Dit betekent dat 
u met het bestellen van uw roman, (vak)literatuur, overige producten tegelijkertijd een goed doel steunt. 
Zonder dat u hiervoor meer betaalt. 
 
Win-winsituaties 
Met dit samenwerkingsprogramma neemt Breinboek dankzij de autismeshop.com de NVA werk uit handen. 
En realiseert tegelijkertijd een extra inkomstenbron voor de NVA.  
 
Zo doet autismeshop.com waar ze goed in zijn, boeken verkopen. En doet de NVA waar zij goed in is, name-
lijk zich inzetten voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle 
levensterreinen. 
 
Autismeshop.com is een onderdeel van www.breinboek.com - boeken over hoofdzaken. 

 

  

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=285765
http://autismeshop.com/
http://www.autismeshop.com/
http://www.breinboek.com/
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Ferrian Jonker - 'Gelukkig Ik ben gewoon autist',  

de 80-jarige zoektocht naar erkenning. 

Ferrian Jonker vertelt kleurrijk en treffend over zijn jeugd, zijn verdriet, zijn 
werk, hoe hij omging met vriendschappen, zijn angsten, zijn brede interes-
ses en zijn leervermogen. Hij vertelt over zijn 47-jarig huwelijk en hoe hij 
pas na het overlijden van zijn vrouw Beppie zijn autisme ontdekt en dan 
beseft hoe dat voor haar moet zijn geweest. Tot slot laat Ferrian zijn ge-
dachten gaan over autisme bij senioren en hoe dat wordt beïnvloed door 
het nog steeds heersende onbegrip en de onkunde bij zorgverleners, di-
agnostiek, ouderenzorgers en bezuinigers.  

 
Ellie Maarse - 'Doorbreek de stilte' 
 

In dit levensverhaal vertelt een vrouw, 60+, dat ze zich blijft afvragen wat 
de reden is dat ze twee keer in een ernstige depressie raakt waarvoor ze 
opgenomen moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze heeft zich al-
tijd wat "anders" dan anderen gevoeld maar kan de vinger niet op de zere 
plek leggen. Als ze binnen haar gezin te maken krijgt met autisme, gaat zij 
zelf ook voor een onderzoek en krijgt bevestigd wat ze al eerder heeft ver-
moed, namelijk dat ze een Autisme Spectrum Stoornis heeft.  

 
 
 

 

Speel AUTASTICA: 
 

Een spel voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met autisme, 
maar ook voor mensen die interesse hebben in het onderwerp. Op ont-
spannen wijze  kunnen de spelers kennis opdoen en praten over autisme.  
 
Het spel is uitgevoerd als klassiek bordspel, maar met een aantal ver-
nieuwende spelelementen. Zo bestaat het speelbord niet uit één speel-
route, maar uit drie speelroutes en is meedoen is belangrijker dan win-
nen.  Het spel bestaat bevat 40 kaartjes met vragen, dobbelstenen, 
pionnen en spelregels. Autastica kun je met zijn tweeën spelen of met 10 

spelers tegelijk. Het is handig om één spelleider aan te wijzen, maar je kunt het ook zonder spel-
leiding spelen. 
 
Info: De kosten van het spel zijn € 75,- (0% btw en exclusief verzendkosten). Een gedeelte van dit be-

drag gaat naar het ontwikkelen van nieuwe activiteiten door stichting Autisme Kafé Tytsjerksteradiel. 

 
Heeft u een vraag over het spel? Stuur een mail naar info@akt-diel.nl . 
Het is ook mogelijk het spel  te spelen onder leiding van een spelleider.  
Prijs op aanvraag via info@akt-diel.nl 
 
Bestellen: http://www.autastica.nl/  
Bron: www.gezondheidenco.nl  

mailto:info@akt-diel.nl
mailto:info@akt-diel.nl
http://www.autastica.nl/
http://www.gezondheidenco.nl/
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Vaste activiteiten: 
 
 

Praten over autisme met iemand die je begrijpt  
 
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 5 sptember  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 
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 14 september 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   
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: NVA Nieuws uit de regio Groningen-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/regio/groningen-en-drenthe/nieuws-nva-groningen-en-drenthe.aspx
mailto:nvagrondren@gmail.com
http://www.facebook.com/nvagrodre
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.meegroningen.nl/

