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WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS 
Het Autisme Info Centrum Groningen is een initiatief  
van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.  

 
Het maakt deel uit van twintig AIC’s, verspreid over het hele land. Elke eerste maandag van de maand hou-
den wij een inloopochtend, in een ruimte die Zorgbelang Groningen ter beschikking stelt in haar kantoor 
aan het Hoendiep 95 te Groningen. Elke derde woensdag van de maand organiseren wij ons Auticafé in het 
pand Confiance van de NOVO, Kochstraat 1-17 ook in Groningen. Daarnaast organiseert het AIC Groningen 
een aantal keren per jaar een themabijeenkomst. Wij werken met een hecht team van vrijwilligers: NVA-
leden, die allen vanuit de thuissituatie ervaring hebben met autisme. Graag zien wij ons team uitgebreid 
met een aantal nieuwe leden. Misschien iets voor u? 
 
Wij zoeken NVA-leden die bekend zijn met de problematiek rond autisme, bijvoorbeeld als ouder of als 
partner, en in staat zijn de eigen problematiek even opzij te zetten. Onze voorkeur gaat uit naar mensen 
met kinderen in de basisschoolleeftijd en/of met een partner met (een vermoeden van) autisme. Verder 
moet u in een team kunnen werken en kunnen omgaan met de computer (in ieder geval internet). U wordt 
als vrijwilliger niet in het diepe gegooid. Uitgangspunt is dat de vrijwilliger geen professional is, maar een 
lotgenoot. De vrijwilligers werken altijd in tweetallen en bieden elkaar ondersteuning. Van de vrijwilliger 
wordt verwacht dat hij/zij ongeveer één keer per maand beschikbaar is voor de inloopochtend, resp. het 
Auticafé, teamvergaderingen bijwoont en betrokken is bij de organisatie en uitvoering van de AIC thema-
bijeenkomsten.  
 
Wij bieden een fijn team, waarin door de gezamenlijke problematiek een grote onderlinge betrokkenheid 
is ontstaan. Wij bieden het bevredigende gevoel dat je anderen kunt helpen, met de ervaring die je zelf 
hebt opgedaan. Bovendien bieden wij deskundigheidsbevordering, waardoor de wereld van het autisme 
steeds meer voor je open gaat. Reiskosten worden vergoed. 
 
Contact 
Voor nadere informatie kunt u mij bellen of mailen: 
050  - 3137274  of aic_groningen@live.nl 
Pauline van Lijden, coördinator        
 
www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/autisme-info-centra-(aic) 
www.facebook.com/aicgroningen       
 
 

  

mailto:nva.gron.dren@gmail.com
http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe/autisme-info-centra-(aic)
http://www.facebook.com/aicgroningen
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7 oktober lezing Erik Mulder:  
Autisme – nieuwe inzichten op historische “waarheden” 

De NVA regio Groningen/Drenthe heeft in dr. Erik Mulder een boeiende spreker gevonden voor de jaar-
lijkse lezing in het UMC Groningen. 
 
Deze kinder- en jeugdpsychiater, bestuurder bij Accare, zal vertellen hoe een aantal recente wetenschappe-
lijke ontwikkelingen invloed hebben op hoe wij al sinds jaren aankijken tegen autisme. Denk hierbij bv. aan 
erfelijkheid en invloed van de omgeving, hoe er nu tegen de diagnoses autisme, asperger en pddnos wordt 
aangekeken, etc. 
 
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 
Inschrijving geopend: vanaf 5 september 2015 via nva.lezing@gmail.com, de toegang is gratis 
Sluiting: 5 oktober 2015 

 
Cursusaanbod in de regio: 
 
   

 
Vrijwilligersacademie:  
voorlichtingsbijeenkomst op 1 september a.s. 

 
 

Vrijwilligers die mensen helpen bij de thuisadministratie of financiële ondersteuning komen steeds vaker 
in aanraking met een bewindvoerder/curator/mentor.  
Maar wat betekent dat precies en wat is het verschil tussen deze termen? En wat betekent het voor jouw 
klant als een van de maatregelen wordt uitgesproken? 
 
Vrijwilligerscollege Hoogeveen geeft een gratis voorlichtingsbijeenkomst over deze onderwerpen in sa-
menwerking met Stichting Omega Beheer. Stichting Omega Beheer beheert inkomens van personen die dat 
om allerlei redenen niet zelf kunnen. Dat beheer gebeurt meestal in de vorm van een onderbewindstelling 
en in mindere mate ondercuratelestelling. Bij ondercuratelestelling en mentorschap treedt Omega voor de 
cliënten op, wanneer er op het gebied van zorg professionele ondersteuning nodig is.  
Omega legt vrijwilligers tijdens deze bijeenkomst uit hoe zij werken en wat de maatregelen inhouden. Ver-
der zullen zij vragen van de deelnemers over dit onderwerp beantwoorden.  
Heeft u vragen? Stuur deze vraag gelijk met uw aanmelding mee. Via de site kan dat onderaan het inschrijf-
formulier bij ‘opmerkingen’. 
 
Tijd: van 10:00 tot 11:30 uur  
Locatie: Omega Beheer, Hollandscheveldse Opgaande 13 te Hollandscheveld.  
Ontvangst vanaf 9:45 uur.  
Kosten: gratis. 
Aanmelden: (wel noodzakelijk!) via https://www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges   
of telefonisch: 0528 278 855. 
 

 

 

http://www.autisme.nl/regio/groningen-en-drenthe
mailto:nva.lezing@gmail.com
mailto:nva.lezing@gmail.com
https://www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges
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Cursus Samen Sterk: 
Sta sterker in contact met school en zorg 
15 en 22 september in Haren 
Hoe beter ouders en professionals het lukt om samen te werken, hoe beter 
het welbevinden, de werkhouding en de schoolprestaties van een kind zijn. 
 
De cursus Samen Sterk biedt ouders een kader voor communicatie, voor over-

leg en samenwerking. Wat kun je vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? 
Hoe kom je toch goed uit een gesprek dat fout dreigt te lopen? Hoe ga je tijdens het gesprek om met jouw 
emoties? 
 
Het doel van de cursus is om ouders in hun kracht te brengen als gelijkwaardig partner van onderwijs en 
zorg. Het delen van ervaringen is een belangrijk onderdeel van de cursus. 
Alle cursisten krijgen het handzame cursusboekje met daarin de belangrijkste onderwerpen van de cursus. 
 
De cursus Samen Sterk is ontwikkeld door het Ouderplatform Gooi & Omstreken, samen met en naar aan-
leiding van het boek “Samen Sterk” van Noëlle Pameijer 
 
Locatie: Zorgboerderij De Mikkelhorst, Klaverlaan 37, 9753 BZ Haren. 
Tijd: u bent welkom vanaf 19:15 uur. De start is om 19:30, geplande eindtijd ca. 21:45 uur. 
Kosten: € 50,00 voor de hele cursus. Korting: leden van NVA, Balans of BOSK betalen €30,00. Als je op de 
avond lid wordt, geldt dezelfde regeling. 
Aanmelden: o.meuwissen@planet.nl 
Deze cursus wordt mede georganiseerd door Oudervereniging Balans en AIC Groningen 

        
 

 
 

Cursus “Autisme ervaren en verklaren”               
Nog 2 data in 2 locaties 
De cursus “ Autisme ervaren en verklaren " wordt net als 
de cursus: ” Inzicht in autisme” gegeven door Frans Coo-
len, een bevlogen trainer met brede praktijkervaring 

rondom autisme. Deze cursus is met name bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de ge-
volgen die het autisme heeft voor de persoon en diens omgeving, en hoe hier dan op een goede manier kan 
worden omgegaan. In deze cursus wordt dieper in gegaan op de theorieën rond autisme. Door middel van 
tussentijdse opdrachten willen we laten ervaren hoeveel impact het autisme op iemand kan hebben. Ook 
voor de mensen die hun kennis over autisme nog eens willen opfrissen is het een interessante dag. Vooral 
de ervaringsmomenten zijn goed om mee te maken en versterken de wil om de omgeving autismevriende-
lijk te maken. Daarnaast staan we stil bij het omgaan met probleemgedrag.  

Doel van de cursus is dat we meer begrip kunnen opbrengen voor de problemen waar mensen met 
autisme mee te maken hebben.  
 
Cursusleider Frans Coolen, van ‘In to Autisme’, is begonnen in het onderwijs en heeft daarna 25 jaar bij 
jeugdzorg als teamleider van autismegroepen gewerkt.  
Kosten: € 100,00. NVA leden: € 80,00 Inclusief koffie/thee, lunch en een certificaat als bewijs van deelna-
me. Informatie over het NVA-lidmaatschap op www.autisme.nl  
Deelnemers: Maximaal 18. Vol is vol!.  
Aanmelden: Kan alleen via www.intoautisme.nl 

http://www.autisme.nl/
http://www.intoautisme.nl/
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Autisme ervaren en verklaren in Haren 
Datum: Vrijdag 18 september 2015  
Locatie: De Mellenshorst, buurthuis van Oosterhaar, Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren  
Tijd: Inloop vanaf 9.30 uur, Cursus van 10.00 – 15.30 uur.  
 

Autisme ervaren en verklaren in Emmen 
Datum: Donderdag 15 oktober 2015  
Locatie: Nivoncentrum, J. van Raavenswaaystraat 26-B, 7815 VN Emmen  
Tijd: Inloop vanaf 9.30 uur, Cursus van 10.00 – 15.30 uur. 
 

 

      
Groninger Opleiding Ervaringsdes-
kundigheid 
 
 
 

In de gezondheidszorg is er een groeiende  behoefte aan ervaringsdeskundigheid. In de dagelijk-
se praktijk van de hulpverlening, maar ook op het terrein van beleid en de manier waarop hulp-
verlening moet worden georganiseerd, neemt de vraag naar de inzet van ervaringsdeskundigen 
toe. Vaak word er daarbij vanuit gegaan dat mensen met ervaring als gebruiker van zorg in staat 
zijn op een kwalitatief goede manier hun bijdrage te leveren. Het hebben van ervaring in de ge-
zondheidszorg betekent echter niet dat men daarmee ook over de deskundigheid beschikt die 
ervaring te hanteren. 

Drie begrippen staan centraal in het cursusaanbod: Herstel, Empowerment en Erva-
ringsdeskundigheid. Herstel zien we als uitgaan van de mogelijkheden i.p.v. beperkingen en de 
regie over je leven zelf weer in handen krijgen. Empowerment is een continu proces waarbij je 
meer invloed krijgt op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor je zijn: ontwikkelen van 
eigen kracht. Ervaringsdeskundigheid ontstaat als je door reflectie op de eigen ervaring en het 
leren van elkaars ervaringen, je (ervaring)kennis zo in kunt  zetten en gebruiken dat anderen 
daar baat bij hebben. 
 

Wat kunnen ervaringsdeskundigen zoal doen? 
Optreden als positief rolmodel en anderen op weg helpen of ondersteunen bij hun herstelpro-
ces. Of een rol spelen in het opleiden of bijscholen van hulpverleners, hen o.a. leren op een 
Herstel ondersteunende wijze te werken met cliënten of patiënten. Zij nemen deel aan overleg 
binnen de instellingen, participeren in onderzoek, denken mee over het beleid en kunnen een 
rol vervullen in het geven van voorlichting. Dit alles in b.v. onderwijsinstellingen, zorginstellin-
gen, cliënten-en patiëntenorganisaties, als vrijwilligerswerk maar ook in betaald werk. 
 

Geen aparte cursussen voor mensen van elke ‘doelgroep’ 
We zijn niet zo geïnteresseerd in welk “labeltje aan iemand hangt”, maar in iemands eigen 
verhaal. We richten ons op alle mensen die leven met een beperking. Mensen, die zich niet 
willen neerleggen bij een rol als slachtoffer, maar zelf de regie willen krijgen, hebben en hou-
den over hun leven. Het gaat meestal om (ex)cliënten van of de somatische of de geestelijke 
gezondheidszorg.  
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Het huidige cursusaanbod bestaat uit: 
• De basiscursus “Van ervaring naar ervaringsdeskundig”. 
• Een cursus verdieping “Ervaringsdeskundigheid, regie over je eigen herstel”. 
 
Deze cursussen zijn ontwikkeld in en vanuit het lectoraat Rehabilitatie in Samenwerking met 
Zorgbelang Groningen. Lectoraat Rehabilitatie 
 
Locatie: “Marie Kamphuisborg”, Hanzehogeschool, Zernikeplein 23, 9747 AS Groningen 
Data: de cursussen starten 2 x per jaar:  maart/april en oktober/ november. 
Kosten:  
• € 900,- p.p. voor de basiscursus “Van ervaring naar ervaringsdeskundig” 
• € 750,- p.p. voor de vervolgcursus “Verdieping ervaringsdeskundigheid, regie over je eigen 
herstel 
Informatie: secretariaat lectoraat Rehabilitatie, Karola Nap tel. (050) 595 3377. Of per mail: 
j.k.nap@pl.hanze.nl. 
 
Zie verder:  
http://www.zorgbelang-groningen.nl/opleiding_tot_ervaringsdeskundige  
https://www.hanze.nl  
 
 

 

Herinnering: 
Autminds: ‘Eenstemmig, meerstemmig’               
19 september, Oosterbeek 

Locatie: ‘Station 49’, Oosterbeek 
Kosten: € 35.   
Info: www.autminds.nl; zie ook Nieuwsflits 63 
 

 
Team050 begeleidt kinderen, jongeren en jong volwassenen in de provin-
cies Drenthe, Friesland en Groningen. Voor de begeleiding zeten we studen-
ten in die een sociale studie volgen, zoals Psychologie of Orthopedagogiek. 
Tijdens de begeleiding wordt gewerkt aan verschillende doelen, zoals sociale 
vaardigheden, zelfredzaamheid of plannen en structureren. 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Team050 te bieden heeft? 
Neem dan gerust contact met ons op: 050-3110019 of info@team050.nl. 

Wet langdurige zorg (Wlz) 
Wij merken dat het voor cliënten/ouders soms onduidelijk is welke wegen bewandeld moeten worden voor 
het aanvragen van een (her)indicatie.  
De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ). Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krij-
gen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner helpt je met vragen rondom het regelen en de uit-
voering van langdurige zorg.  
 
Voor cliëntondersteuning kun je terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van 
MEE en Adviespunt Zorgbelang.  
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE:  
zie www.mee.nl of bel : 0900 - 99988 88.  
Voor overige vragen mag altijd contact opgenomen worden met ons kantoornummer (zie boven)! 

mailto:j.k.nap@pl.hanze.nl
http://www.zorgbelang-groningen.nl/opleiding_tot_ervaringsdeskundige
https://www.hanze.nl/
http://www.autminds.nl/
mailto:info@team050.nl
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Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs 
Een aantal ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervindt problemen met het regelen van bege-
leiding of toezicht tijdens schooltijd. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dit 
voor 1 augustus opgelost te hebben. 
Blijf de problemen waar u mee te maken hebt melden! Dat kan bij het Meldpunt Juiste Loket (van Per Sal-
do en Ieder(in)). Als u al in gesprek bent met een onderwijsconsulent, blijf dat traject vooral volgen. 
Ieder(in) en Per Saldo roepen al een tijd dat de twee betrokken ministeries samen de problemen met zorg 
en passend onderwijs moeten oplossen. Gelukkig slaan beide ministeries nu de handen ineen om knelpun-
ten bij de inzet van zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en het Passend Onderwijs op te los-
sen. Voor meer info kunt u ook terecht www.hoeverandertmijnzorg.nl. 
 
Nieuw in onderwijs: de onderwijs-zorgconsulent 
Behalve knelpunten in de uitvoering van de Zorgverzekeringswet, ondervinden sommige ouders problemen 
bij het regelen van zorg in onderwijs vanuit de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Vanaf 1 augustus zijn 
er speciale onderwijs-zorgconsulenten, aangesteld door het ministerie van OCW, om ouders te helpen de 
zorg in het onderwijs te regelen. U kunt deze bereiken via  Bureau Onderwijsconsulenten, op werkdagen 
bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur via het centrale nummer 070 – 312 28 87 of 
info@onderwijsconsulenten.nl. Zie ook www.onderwijsconsulenten.nl. Bron: www.pgb.nl 
 
Jeugdcloud 
Via de website Jeugdcloud Appstore vindt u een handige app voor jongvolwasenen die (bijna) 18 jaar wor-
den. Als achttienjarige, moet je alle verzekeringen zelf regelen, studiefinanciering aanvragen, je gaat op je-
zelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te 
regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van 
hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart! 
 

 

 

Autismediagnostiek:  
(moet) eerder, sneller, beter! 
 
Nog te vaak krijgen volwassenen met autisme eerst 
een verkeerde diagnose. Hierdoor duurt het langer 
voordat zij toegang krijgen tot de juiste hulpverle-
ning en ondersteuning. 
 

De vertraging bij het stellen van een diagnose kent een aantal oorzaken, zo blijkt uit het onder-
zoek. De belangrijkste oorzaak is dat mensen met autisme eerst een andere diagnose krijgen. 
De helft van de onderzochte gevallen heeft naast autisme ook een andere psychische aandoe-
ning, die soms eerder zichtbaar of gemakkelijker vast te stellen is. Hierdoor wordt autisme 
over het hoofd gezien. Mensen met alleen autisme krijgen vaak een andere diagnose en be-
handeling. Er is wel verbetering te zien. Voor het jaar 2000 doorliepen mensen nog gemiddeld 
zeven trajecten voordat ze bij de juiste hulpverlener terecht kwamen. Die route is al veel kor-
ter geworden: in 2009 waren dit er vier.  
 
Rapport Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter [PDF] 
Lees het volledige persbericht over Autismediagnostiek hier. 
 
  

http://team050.us11.list-manage.com/track/click?u=3739492a66f04e8bb3cd86751&id=2200297bb9&e=c1e389c799
http://team050.us11.list-manage1.com/track/click?u=3739492a66f04e8bb3cd86751&id=da702915cc&e=c1e389c799
mailto:info@onderwijsconsulenten.nl
http://team050.us11.list-manage.com/track/click?u=3739492a66f04e8bb3cd86751&id=50969f3879&e=c1e389c799
http://team050.us11.list-manage.com/track/click?u=3739492a66f04e8bb3cd86751&id=136cceca26&e=c1e389c799
http://team050.us11.list-manage.com/track/click?u=3739492a66f04e8bb3cd86751&id=3e7b154aec&e=c1e389c799
http://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/autismediagnostiek_web_def.pdf
http://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/persbericht_diagnose_v2jul2015v9.pdf
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Levensbrede aanpak in de regio's 
Het programma Vanuit autisme bekeken gaat het land door met de Levensbrede aanpak, of-
tewel een integrale aanpak voor kwetsbare mensen. Daarbij wordt gericht op het creëren van 
verbindingen binnen 10 regio's, inspireren met praktische informatie en laten zien hoe het in 
andere regio’s wordt aangepakt. Autisme wordt daarbij gebruikt als toetssteen voor de transi-
ties. De levensbrede aanpak en de toetssteen autisme vormen de basis van het project, maar 
het is duidelijk dat met een dergelijke aanpak ook andere kwetsbare groepen zijn geholpen.  
 
Contact 
Wilt u contact over Levensbrede aanpak, stuur dan een e-mail aan regio@vanuitautismebekeken.nl  

 
Oproep voor onderwijsmedewerkers 
 
Staatssecretaris Dekker stuurde eind juni de zevende voortgangsrapportage passend onder-
wijs naar de Tweede Kamer. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar passend onderwijs. Zijn 
conclusie? De invoering verloopt goed. De procedures staan op papier bij veel samenwerkings-
verbanden. Nu is het zaak om daadwerkelijk maatwerk te gaan bieden aan leerlingen.  
  
Voor Vanuit autisme bekeken betekent passend onderwijs dat leerlingen de kans krijgen om 
zich in eigen tempo te ontwikkelen, passend bij de eigen capaciteiten, grenzen en dromen. 
Leerlingen met autisme zijn een goede graadmeter voor het bieden van maatwerk.  
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Vanuit autisme bekeken gevraagd 
om goede voorbeelden en knelpunten in kaart te brengen. Maatwerk kunnen bieden aan leer-
lingen met autisme vraagt om een open houding van leraren, om kennis van wat autisme is, 
vraagt en brengt binnen scholen en om flexibiliteit en ruimte in beleid. Concreet richt Vanuit 
autisme bekeken zich binnen het onderwijs de komende periode op: 

 Bewustwording en professionalisering rondom autisme en passend onderwijs in heel Ne-
derland (primair en voortgezet onderwijs).  

 Handvatten bieden aan leraren, directeuren van scholen, zorgcoördinatoren, IB-ers,  sa-
menwerkingsverbanden en aan bestuurders om het onderwijs passend te maken voor 
leerlingen met autisme.  

 Stimuleren samenwerking in 10 regio’s binnen samenwerkingsverbanden en met keten-
partners en intensiveert bestaande samenwerkingen als rolmodel.  

 Faciliteren van het ontstaan van kennisuitwisselingsnetwerken tussen en/of binnen sa-
menwerkingsverbanden en beroepsgroepen rondom het binnenboord houden van kin-
deren met autisme. 

 Het ophalen van goede voorbeelden en knelpunten om hiermee partijen in het veld te 
voeden, bewust te maken en verbetervoorstellen te doen.    

Kent u zelf goede voorbeelden of knelpunten over passend onderwijs voor leerlingen met au-
tisme? Deze kunt u doorgegeven via onderwijs@vanuitautismebekeken.nl 
  

mailto:regio@vanuitautismebekeken.nl
mailto:onderwijs@vanuitautismebekeken.nl
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NVA AutismeCongres 13 november 2015          
met o.a. Steven Degrieck 

Steven Degrieck is een van de inspirerende sprekers op het 
NVA AutismeCongres in het Beatrixtheater in Utrecht. Zijn 

lezing gaat over prikkelverwerking bij autisme. Mensen met autisme nemen op een andere 
manier de wereld rondom hen waar. Zintuiglijke ervaringen zoals hypo- en hypersensitiviteit, 
monoverwerking van prikkels, enz. komen zeer vaak voor bij mensen met autisme. Hoe uiten 
deze andere zintuiglijke ervaringen zich bij mensen met autisme? Hoe kunnen we hun soms 
vreemde gedrag begrijpen vanuit deze problematiek. Tijdens deze lezing gaan we dieper in op 
gevolgen van deze andere prikkelverwerking en bekijken we uiteraard hoe we hier op kunnen 
inspelen. 

Korting voor leden van NVA en van Balans. 
Leden van NVA en Balans krijgen een forse korting op de toegangsprijs van €10,-.  

 

AGENDA 
1 september - Voorlichtingsbijeenkomst Vrijwilligerscollege Hoogeveen 
7 september - Inloopochtend AIC Groningen 
15 september - cursus Samen Sterk in Haren 
17 september - Auticafé Groningen 
18 september - cursus ‘Autisme ervaren en verklaren’, Haren 
19 september - eerste bijeenkomst Autminds, Oosterbeek 
22 september - cursus Samen Sterk in Haren 
7 oktober - NVA-lezing Erik Mulder, UMCG Groningen 
15 oktober - cursus ‘Autisme ervaren en verklaren’, Emmen 
13 november – NVA AutismeCongres, Utrecht 
17 tot 19 november – Cursus Autisme Centraal, Zwolle (zie ook Nieuwsflits 63) 
19 november – Cursus Autisme Centraal , Zwolle (zie ook Nieuwsflits 63) 
 

Boeken en spelletjes 
 

Leestip: kinderen met autisme veilig online - Nicola Lonie 

 

Veel kinderen en jongeren met autisme zijn graag online - net als kin-
deren zonder autisme. Echter, doordat zij vaak meer moeite hebben om sociale signalen goed te interpre-
teren - ook online, maakt dit hen extra kwetsbaar in de online interactie met anderen. Tegelijkertijd kan 
internet juist een zeer nuttig leerhulpmiddel voor hen zijn. In dit boek praktische informatie over hoe je je 
kind hierin kunt begeleiden zodat het veilig online kan.  

Uitgeverij Lannoo Campus heeft dit boek laten vertalen, en uitgegeven in samenwerking met de Neder-
landse Vereniging voor Autisme. 

Koop dit boek via YouBeDo.com en steun zo het AutismeFonds.  
 
 

http://nva.m1.mailplus.nl/nct1944022/LmJ8g8di8cjtiZ6
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Boekentip 
 
Autisme in mij 
Een interactief informatieboek  
Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan 
ISBN: 9789085605942 
84 pagina's 
Tweede druk 2015 
Bovenkant formulier 
Prijs: € 13.90 
 
 

In dit boek kunnen jongeren meer over ‘hun’ autisme te weten komen, door aan te geven welke informatie 
bij hen past. De opdrachten, tips en voorbeelden zijn bedoeld om hen meer inzicht te verschaffen in de 
manier waarop autisme bij hen tot uiting komt. En op welke manier zij er het beste mee kunnen omgaan. 
Daarnaast is Autisme in mij uitstekend geschikt om ouders, familieleden, studenten en professionals kennis 
te laten maken met autisme bij jongeren. 
Te bestellen viahttp://autismeinmij.swpbook.com (13,90 euro). 
 

 

Spellentip: Het billetjes bloot spel!  
 
Sommige kinderen zitten met veel vragen: waar komen we 
vandaan? Bestaat de waarheid? Wat is goed, wat is fout?  
 
 
 
 
 
 
 

Het billetjes bloot spel is er voor kritische kinderen vanaf 7 jaar. Het spel bestaat uit 80 vragen/stellingen, 
waar je het samen over kunt hebben. Het spel is een handig hulpmiddel om het samen over ‘lastige’ on-
derwerpen te hebben en om elkaar beter te leren kennen. Het spel zet kinderen aan tot nadenken, logisch 
redeneren en beargumenteren, waardoor hele leerzame en boeiende gesprekken kunnen volgen. Het spel 
heeft verschillende speelmogelijkheden, waardoor het niet snel verveelt! 
  
Prijs: 9.00 Je kan het spel bestellen via: http://www.denieuweboekerij.nl/billetjes-bloot-spel  
 
 

  

http://autismeinmij.swpbook.com/auteurs/91
http://autismeinmij.swpbook.com/auteurs/189
http://team050.us11.list-manage1.com/track/click?u=3739492a66f04e8bb3cd86751&id=12fa17fdef&e=c1e389c799
http://www.denieuweboekerij.nl/billetjes-bloot-spel
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Diverse mededelingen  

 
 

 
UniekDating is een voorzetting van MEE Dating (onderdeel van 
Stichting MEE Drenthe) 
 
 
 

UniekDating is een relatiebureau voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of vorm van au-
tisme, oftewel Unieke mensen! Wij bieden deze doelgroep de mogelijkheid om op een veilige manier een 
relatie te zoeken en onder begeleiding te daten en/of vriendschappelijk contact te leggen.  
 
Dus heb je een relatiewens maar kun je hierbij wel en steuntje in de rug gebruiken, meld je aan!  
Voor meer informatie kun je kijken op www.uniekdating.nl.  
Of bel ons op: 06-52324045 (Marieke de Groot) 06-52357279 (Marike Hoekstra)  
Zie ook: www.facebook.com/uniekdating  of  www.twitter.com/uniekdating 
 
 

 

   AUTISMEKNOP  - stel uw vraag   
 

Via de MEE Autismeknop is het mogelijk per mail een vraag te stellen. U kunt ons alle mogelijke vragen 
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  

 

Praten over autisme met iemand die je be-
grijpt  
 
 

Inloopochtenden 
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!  
Maandagochtend 7 september zijn we weer voor het eerst open na de zomervakantie. 
 
Locatie: kantoor Zorgbelang, Hoendiep 95 9718TE Groningen 
Tijd: elke eerste maandag van de maand van 9:00 – 12:00 uur (m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen of  aic_groningen@live.nl 
  

http://www.uniekdating.nl/
http://www.facebook.com/uniekdating
http://www.twitter.com/uniekdating
http://www.meegroningen.nl/
http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
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Heb je iets met autisme?  

Dan ben je van harte welkom in ons Auticafé. 
 
 

Een ontmoetingsplek voor iedereen met een vorm van autisme, maar ook voor hun familie en vrienden.  
Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact of informatie en advies. 
Vanaf woensdagavond 19 augustus zijn we weer open na de zomervakantie 
 
Locatie:  gebouw Confiance NOVO, Kochstraat 1-17 97289 KA Groningen 
Tijd: elke derde woensdag van de maand van 19:30 – 21:30 uur  (m.u.v. de zomervakantie) 
Contact: www.facebook.com/aicgroningen of aic_groningen@live.nl 
 
                                                                                                                                                                                                 

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 meedoen 
aan de Vriendenloterij?                                                                                                                                              

Ga naar: https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm (daarna goed doel kiezen).  

 

 

Autisme Netwerk Groningen                                               

is een samenwerkingsverband tussen de NVA en diverse organisa-
ties/instellingen. Vanuit dit samenwerkingsverband willen wij in 

gezamenlijkheid werken aan verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met ASS in de provincie 
Groningen. U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Website: www.autismegroningen.nl 

 

 

De regio op de website                                                                                            

 

Wilt u een Nieuwsflits of een lezing nog eens teruglezen? Zoekt u een contactpersoon uit de regio? Ga 
naar de website: www.autisme.nl. 
Klik op ‘Regio’.  Kies daarna Groningen/Drenthe. Klik daarna links: ‘Nieuws NVA Groningen en Drenthe’.  
Hier vindt u de Nieuwsflitsen en ander nieuws.  

http://www.facebook.com/aicgroningen
mailto:aic_groningen@live.nl
https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
http://www.autismegroningen.nl/
http://www.autisme.nl/

