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Zaterdag 5 oktober
Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht
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TWEE DAGEN, 2X HETZELFDE PROGRAMMA!

Vanuit Autisme bekeken
Autisme en mijn talenten
Autisme en de NVA enquête
Autisme op school
Autisme en werk
Autisme en levensloopbegeleiding
Autisme en communicatieproblemen
Autisme bij ouderen

(Programmawijzigingen voorbehouden)

Meer informatie en aanmelden: 
www.autisme.nl.



Congres met bijzonder tintje!
Dit jaar bestaat de NVA 35 jaar, reden om even stil te staan bij deze 

mijlpaal en een prachtig Autismecongres te organiseren. En dat doen 

wij alweer voor het negende achtereenvolgende jaar! Gezien het  

grote aantal bezoekers zullen wij ook in 2013 weer twee dagen,  

2x hetzelfde programma presenteren, zodat zoveel mogelijk mensen 

het Autismecongres kunnen bezoeken. Het uitgebreide programma en  

een overzicht van de sprekers vindt u op www.autisme.nl.

1 Je krijgt in één dag tijd heel veel informatie 
over allerlei nieuwe ontwikkelingen. 

2 Zowel wetenschappers als hulpverleners 
en ervaringsdeskundigen doen hun 
verhaal. 

3 Op de informatiemarkt maak je kennis 
met de nieuwste diensten en producten. 
Van uitgeverij tot spellenfabrikant, van 
activiteitencentrum tot zorgbureau: ze 
zijn er allemaal! 

4 U krijgt naast koffie en thee ook een 
uitgebreide lunch en na afloop een 
drankje aangeboden. 

5 Alle NVA-regio’s zijn aanwezig met een 
eigen informatiestand.

6 Vrijwel alle medewerkers van het 
landelijk NVA-bureau zijn beide dagen 
aanwezig. 

7 Het congres is dé manier om lotgenoten 
uit het hele land te ontmoeten. 

8 Wil je even tot rust komen van 
alle drukte, dan kan dat in het 
Stiltecentrum. 

9 Het Beatrixtheater is goed bereikbaar,  
met de auto en het openbaar vervoer.  

10 De toegangsprijs is in verhouding tot  
veel andere congressen erg laag,  
met name voor NVA-leden.

Nog geen lid van de NVA?
De Nederlandse Vereniging voor Autisme 
(NVA) maakt zich al sinds 1978 sterk voor 
mensen met autisme, hun familie, partners, 
vrienden en andere betrokkenen. Ons doel  
is het versterken van de maatschappelijke 
positie van kinderen en volwassenen met 
autisme. De NVA geeft mensen met  
autisme en hun naasten een stem, begrip 
en herkenning, betrouwbare informatie en 
lotgenotencontact in de buurt.

Kijk op www.autisme.nl en meld u 
vandaag nog aan.

Tien redenen om naar het Autismecongres te gaan

Entreeprijzen Autismecongres
• lid NVA (mensen met autisme, ouders, 

partners, familie, enz.) € 75,00 p.p.
• lid NVA (beroepsbeoefenaren, scholen, 

instellingen, enz.) € 175,00 p.p.
• Niet-leden NVA € 245,00 p.p.
Per lidmaatschap kunnen maximaal 3 personen 
tegen de ledenprijs reserveren. Studenten kunnen 
onder bepaalde voorwaarden tegen gereduceerd 
tarief naar het congres.  Voor meer informatie:  
NVA-congressecretariaat, tel. 030-2299800.

Inschrijving via e-ticketing
De inschrijving voor het Autismecongres 
vindt plaats via e-ticketing.  Een e-ticket is een 
elektronisch alternatief voor een papieren 

ticket, met het grote voordeel dat u direct 
uw ticket ontvangt en direct na aanmelding 
verzekerd bent van uw reservering.  
De algemene voorwaarden op het gebied van 
e-ticketing vindt u op www.autisme.nl.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van 
aanmelding.  VOL= VOL. Let op: toegang is 
inclusief onbeperkt koffie/thee, een uitgebreide 
lunch en een drankje na afloop. 

Wilt u gebruik maken van een rolstoelplaats 
of ringleiding, of hebt u speciale dieetwensen, 
dan verzoeken wij u dat vooraf apart te 
melden bij ons secretariaat. U kunt dit niet 
meer regelen op de congresdag zelf. 

In 4 simpele stappen reserveren en betalen
1 Op de website van de NVA www.autisme.nl  

klikt u op de button “Autismecongres 
2013”. Hier vindt u alle informatie over 
prijzen en de inschrijfprocedure.

2 U komt terecht in het inschrijvingsmenu  
en volgt de procedure. In het menu  
bepaalt u de dag van uw keuze,  
evenals het aantal kaarten.

3 Aan het einde van de 
inschrijvingsprocedure betaalt u direct via 
Ideal uw toegangskaart(en).

4 Aansluitend ontvangt u direct na uw 
betaling een bevestiging met het bestelde 
aantal e-tickets. Deze neemt u uitgeprint 
mee naar de congresdag!
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Inschrijven voor het Autismecongres op 4 en 5 oktober 2013


