
  

 

                                 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

met als thema: ‘Autisme en ICT werkt!’ 

 

Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit voor een themabijeenkomst op: 

Zaterdagmiddag 13 april bij Script, Hooghoudtstraat 2 in Groningen. 

Onderwerp: Autisme en ICT werkt! 
De autismeweek 2019 staat in het teken van autisme en werk. Tel hier nog ICT bij op, en je hebt exact de 
thema’s waar wij ons bij Script dagelijks mee bezighouden.  

Nederland telt zo’n 20.000 “high potentials” met autisme die niet aan het werk zijn. Bij Script zoeken we 
naar oplossingen voor deze doelgroep. Een van de oplossingen ligt volgens ons in de combinatie; zorg en 
ICT.  

Ons doel is, om mensen met autisme die om wat voor reden dan ook, vastgelopen zijn in het onderwijs of 
op de arbeidsmarkt alsnog te begeleiden naar een (betaalde) baan! 
  
Onze organisatie biedt praktijkgerichte scholing op het gebied van software development. We bieden 
hierin verschillende trajecten, zodat we een zo’n groot mogelijke groep kunnen aanspreken.  

We willen u graag uitleggen waarom wij denken dat de combinatie ICT en autisme werkt en wat onze 
ervaringen hierin zijn. 

 

Voor NVA-leden: uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019 NVA regio Groningen/Drenthe. 

Het programma ziet er als volgt uit. 
13.30 – 14.00 uur  ontvangst met koffie/thee 
14.00 – 14.45 uur Inleiding Simon Huigen van Script 
14.45 – 15.00 uur Pauze 
15.00 – 15.30 uur Algemene Ledenvergadering (voor leden NVA; zie bijlage voor de agenda) 
15.30 – 16.00 uur  Open huis: Script laat zien wat ze doen en waar dat plaatsvindt 

 

I.v.m. het benodigde aantal plaatsen en de catering is aanmelding vooraf verplicht!  

• Wilt u bij uw aanmelding vermelden met hoeveel personen u komt? En of u lid van de NVA bent?  

• Wilt u de jaarstukken van tevoren ontvangen, dan kunt u dit ook per mail aangeven.  
 

Graag zie ik uw reactie uiterlijk 6 april a.s. met vermelding van ‘ALV 2019’ tegemoet op: 
nva.gron.dren@gmail.com .  
 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Annemiek Koster, wnd secretaris Regio Groningen/Drenthe 
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