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Terugblik
Bijeenkomst Diagnostiek
Thema: ‘Meisjes/vrouwen met Autisme’
In dit nummer
Terugblik op gehouden
bijeenkomsten in januari en
februari jl.

Op woensdag 24 januari jl. organiseerde de werkgroep
Diagnostiek een bijeenkomst met als thema: ‘Meisjes / vrouwen
met Autisme’.
Het programma bestond uit o.a. 2 lezingen te weten de
onderwerpen
- ‘Autisme bij meisjes/vrouwen en eetproblematiek’ en
- ‘Autisme bij meisjes/vrouwen: ontwikkelingen, diagnostiek
en behandeling’.

Activiteiten in de
Autismeweek 2018

De pauze werd benut om georganiseerd te netwerken.
35 inschrijvingen mochten we ontvangen en uit de evaluatie is
gebleken dat de deelnemers de bijeenkomst als heel zinvol
hebben ervaren.
De gastlocatie was dit jaar: Stichting ORO, locatie Het Rijtven.
Dank daarvoor.
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Terugblik
Brainstormbijeenkomst Producten-Diensten
Catalogus voor Jeugd
Deze catalogus betreft een nieuw product van de 21 gemeenten in
onze regio.
De plusminus 20 personen die hebben deelgenomen aan deze
bijeenkomst hadden vragen over de ingebruikname van deze
catalogus en dan m.n. voor jeugd met autisme.
Aan het SVA het verzoek de eerste ervaringen met de catalogus m et
elkaar te delen.
Al snel bleken de ervaringen in de regio wisselend te zijn, m.n. m.b.t. de
toegang. De kennis en informatie die gedeeld wordt in de gezinnen
behoeft aandacht.
De oogst van de bijeenkomst is dat de noodzaak van kennis en ervaring
met autisme onder de aandacht gebracht moet worden daar waar
nodig. Op verzoek van de deelnemers kan bekeken worden hoe het
SVA daarin ondersteuning kan bieden.

5 April 2018 Minisymposium + Informatiemarkt
‘Autisme en Arbeid’
Zoals u van ons gewend bent organiseert ook het SVA altijd een activiteit in
de Autismeweek.
Dit jaar gebeurt dat in de vorm van een mini-symposium + informatiemarkt op
donderdagmiddag 5 april a.s. vanaf 15.00 uur.
De werkgroep ‘Arbeid en tijdsbesteding’ van het SVA organiseert een
symposium waarbij de doelstelling luidt: werkgevers ervan overtuigen
dat mensen met autisme unieke kwaliteiten en talenten hebben
waarmee ze in staat zijn tot maatschappelijke participatie.
Te veel mensen lopen vast in het proces bij het zoeken naar een zinvolle
dagbesteding, of dat nou een werkervaringsplek, scholing of betaalde
baan is.
Het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) krijgt
veelvuldig vragen van volwassenen met autisme (of hun verwijzers) die
een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en graag aan de slag willen.
Helaas zorgt de beeldvorming van reguliere werkgevers nog te vaak tot
onterechte reserves ten aanzien van het contact/het aannemen van
iemand met autisme. Daarom dit mini-symposium.
Informatiemarkt
We nodigen u als lid van het SVA uit om tijdens genoemde bijeenkomst een
informatiestand te bemannen om uw organisatie onder de aandacht te
brengen en werkgevers te voorzien van informatie rondom autisme en
arbeid. Komt u ook?
We vragen een vergoeding van € 15,- voor het gebruik van een stand.

Voor deelname en/of vragen kunt u zich (aan)melden bij
ivandenheuvel@meezuidoostbrabant.nl. Tot ziens op 5 april a.s.
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Wat wordt er nog meer georganiseerd tijdens de
Autismeweek?
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Enkele voorbeelden vanuit de partners van het SVA
Autismesteunpunt organiseert gratis workshops
“In het kader van de autismeweek 2018 slaan wij de handen
ineen: Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, Spectrum Brabant,
Fontys ICT, en Fontys OSO zijn in de regio Eindhoven actief rond
onder andere: professionalisering, begeleiding, opleiding en
arbeidstoeleiding en nog veel meer met en voor kinderen,
jongeren en volwassenen met autisme.
We nodigen u uit om de middag op 4 april a.s. vanaf 15.00 uur met
ons door te brengen en te luisteren naar verhalen van jonge
mensen met autisme als ook professionals betrokken bij
professionalisering en begeleiding.
Laura Brouwers en Bas Janssen zullen de middag openen en
afsluiten. Jonge mensen met autisme die ieder op eigen wijze hun
talent weten in te zetten.”
Voor meer informatie en inschrijven: zie de website
www.autismesteunpunt.nl

Apanta organiseert diverse activiteiten.
Alle activiteiten zijn kosteloos voor cliënten, hun naasten en
anderen geïnteresseerden.
De activiteiten:
- Informatieve avond ‘Autisme & het brein bij kinderen
- Lezing: Ervaringsavond 'Moeder met ASS'
- Lezing: Ervaringsavond - Luisteren naar Autisme
Voor de data van de activiteiten en meer informatie: zie de
website www.apanta-ggz.nl

Bericht vanuit de NVA

WIE VERDIENT DE AUTISMEVRIENDELIJKHEIDSPRIJS 2018?
Kent u een persoon of een organisatie die zich op bijzondere wijze
inzet voor mensen met autisme? Binnenkort wordt de jaarlijkse NVAAutismevriendelijkheidsprijs weer uitgereikt; nomineren kan nog tot
en met 20 maart 2018! Zie voor meer info: www.autisme.nl

Nationale
Autismeweek 2018
van 31 maart t/m 7 april

