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Terugblik
mini-symposium Autisme & Arbeid
In april jl. organiseerde de werkgroep Arbeid en Tijdbesteding
een mini-symposium genaamd ‘Autisme & Arbeid’

In dit nummer o.a.:

Doelstelling van deze middag: werkgevers breder te informeren
over de specifieke talenten die mensen met autisme hebben.
Veel mensen met autisme, zo weten we, betreuren het dat de
beeldvorming die er over hen is, niet op hun dagelijkse leven
lijkt. Dit mini-symposium wil een bijdrage leveren om die nogal
eens verkeerde beeldvorming rondom het autisme te helpen
keren.

* Terugblik op minisymposium Autisme &
Arbeid.

* ‘Veranderingen binnen
het SVA: heroriëntatie
Ambitie en Koers’

* Vertrek
Marianne Jacobs en
Ingrid van den Heuvel

Tijdens deze middag werden een tweetal lezingen gegeven nl.
door:
* Henk-Jan Raaijmakers, ervaringsdeskundige. Henk-Jan gaf
een toelichting op wat autisme in kan houden en deelde zijn
ervaringen met het publiek.
* Peter Ubachs, Ergon‘. Peter informeerde de aanwezigen over
de wet- en regelgeving bij het in dienstnemen van een
werknemer met autisme.
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De werkgevers zijn tevens in de gelegenheid gesteld de
informatiemarkt te bezoeken. Verschillende organisaties,
aangesloten bij het SVA, waren hier vertegenwoordigd. Deze
organisaties hebben de aanwezigen ruim kunnen informeren
over het aanbod en de mogelijkheden van o.a. de begeleiding
van mensen met autisme die aan het werk willen. Ook zijn er
volop ervaringen uitgewisseld.
Reacties van de deelnemers waren overwegend positief. De
middag is goed bezocht door zowel werkgevers als leden van
de partners van het SVA. Men heeft de middag als leerzaam
ervaren waarin de ontspannen sfeer de boventoon voerde. De
ruime mogelijkheid voor organisaties om elkaar te kunnen
ontmoeten werd zeer gewaardeerd. Er kan teruggekeken
worden op een geslaagde middag.
We danken de leden van de werkgroep Arbeid voor de
organisatie en Ergon die als gastheer de ruimten en de
catering ter beschikking stelde voor het SVA.

Heroriëntatie Koers en Ambitie SVA
In de ledenbijeenkomst van december 2017 werd duidelijk dat
de maatschappelijke ontwikkelingen het nodig maken ons
netwerk tegen het licht te houden. Van daaruit is een
werkgroep geformeerd die voortvarend van start is gegaan
met de opbrengst van de genoemde ledenbijeenkomst. Dit
heeft geleid tot een nieuwe koers Samenwerkingsverband
Autisme wat aan de leden van de stuurgroep is voorgelegd.
Tijdens een ledenbijeenkomst op 20 juni a.s. worden de
vertegenwoordigers van alle partners van het SVA ZOB
geïnformeerd over deze nieuwe koers. Tijdens die bijeenkomst
zal van gedachte gewisseld en gediscussieerd worden over de
ideeën die de stuurgroep heeft over de toekomst van het SVA.
Een ieder is inmiddels op de hoogte gebracht van het vertrek
van Marianne Jacobs die de afgelopen jaren de functie van
coördinator vervulde voor het SVA. Gezien de nieuwe opzet is
het de vraag of de aansturing/coördinatie niet op een andere
manier geregeld moet gaan worden. De stuurgroep gaat
hiermee ook de komende tijd aan de slag. Het is daarom dat
er op dit moment geen concrete opvolger van Marianne
gegeven wordt, wel is er in tijdelijke waarneming voorzien in de
persoon van Saskia Sliepenbeek. De bereikbaarheid op het
bekende nummer (06-43366565) is hiermee gegarandeerd en
ook het bestaande e-mailadres (autisme@meezuidoostbrabant.nl)
blijft in gebruik.
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Content voor de website
Activiteiten delen, nieuws plaatsen of anderszins informatie
delen via de website van het SVA? Stuur dan een e-mail aan
Saskia Klessens van het SSOE (s.klessens@ssoe.nl) Saskia zorgt
ervoor dat uw (agenda)bericht of informatie wordt geplaatst.

Ledenbijeenkomst SVA op 20 juni a.s.
Ook jouw organisatie
zien we graag op
20 juni a.s.

De vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties van
het SVA hebben onlangs van Hilbert de Vries, voorzitter
stuurgroep SVA, een uitnodiging ontvangen voor een
ledenbijeenkomst op 20 juni a.s. van 16.00 – 17.30 uur bij de
GGzE.
Tijdens deze bijeenkomst wil de stuurgroep, samen met de
partners, de koers voor het SVA richting en inhoud geven voor
de komende jaren (zie ook eerder het bericht in deze
nieuwsbrief ‘Heroriëntatie Koers en Ambitie SVA’ op pagina 2).
Mocht de vertegenwoordiger van jouw organisatie verhinderd
zijn dan zouden wij het op prijs stellen als een collega deze
bijeenkomst kan bijwonen. Stem dus af binnen jouw organisatie
of al iemand zich al heeft aangemeld.
Aanmelden kan nog tot en met maandag 18 juni a.s. via
ivandenheuvel@meezuidoostbrabant.nl.
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Vertrek Marianne Jacobs en Ingrid van den Heuvel
Na 4.5 jaar met plezier bij het SVA te hebben gewerkt, heb ik
onlangs afscheid genomen van deze mooie club. Het is een
weloverwogen keuze vanuit mezelf.
Het SVA is een prima netwerk wat al sinds jaar en dag aan de weg
timmert voor de mensen met autisme in deze regio. Dat lukte de
ene keer beter dan de andere maar altijd waren daar weer
betrokken partners die het mee oppakte. De prachtige
projecten/thema’s waaronder het organiseren van bijeenkomsten
van, voor en door de partners hebben laten zien dat daar de
kracht ligt van het samenwerkingsverband. Binnen de projecten
heerste een prima werksfeer waarin er altijd ruimte was voor
ontwikkeling en nieuwe ideeën.
Voor mij voelt het goed een ander terrein te gaan onderzoeken en
te kijken hoe ik daar mijn steentje kan bijdragen aan groei en
ontwikkeling.
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Een heel ander spectrum en een andere sfeer vol met nieuwe
uitdagingen, want ik ga me bezighouden met professionalisering,
beroepsontwikkeling binnen de jeugdzorg. De bagage opgedaan
binnen het SVA komt hier zeker van pas.
Vanaf deze plek dan ook een officieel dankwoord aan alle
contactpersonen en relaties voor de fijne contacten die ik heb
mogen opdoen en de mooie samenwerkingen die zijn ontstaan.
Mag ik jullie bedanken, gewoon, omdat ik dat graag wil, omdat ik
het zo voel, niet een beetje, maar heel veel. 
Geen afscheid, maar een welgemeend 'tot ziens', we ontmoeten
elkaar ...
Een hartelijke groet,

Marianne Jacobs~
~~~
Vanaf 2016 heb ik het SVA mogen ondersteunen. Ik heb het SVA
leren kennen als een op zichzelf staande dynamische
ondernemende organisatie. Ik was oprecht verbaasd wat er
allemaal bij kwam kijken om deze kleine organisatie overeind te
houden. Met behulp van gedreven professionals werden
verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de enorme
betrokkenheid van de organisaties bleek. Fijn dat ik daar in mocht
ondersteunen.
Ik heb mijn werk voor het SVA erg graag gedaan, in samenwerking
met jullie maar zeker ook met Marianne. Ik heb veel geleerd en veel
leuke mensen ontmoet.
De komende weken ga ik mijn werkzaamheden voor het SVA
afronden want ook ik begin elders aan een nieuwe uitdaging.
Ik kijk met heel veel plezier terug op ‘mijn SVA-tijd’. Ik ben een
ervaring rijker!
Dank jullie wel en we ontmoeten elkaar vast weer in de toekomst.
Groetjes Ingrid vd Heuvel
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