SVActueel

Nieuwsbrief
Jaargang 4, nr. 1

Nieuws uit het netwerk
Workshop Protocol Diagnostiek
Op woensdag 27 januari 2016 vond de
Workshop Protocol Diagnostiek plaats bij
Koninklijke Kentalis te Eindhoven. Het
overkoepelende thema was dit keer
‘Differentiaaldiagnostiek’ bij ASS.
Er werd gesproken over de differentiaal
diagnostiek tussen ASS en TOS en over
differentiaal diagnostiek bij volwassenen.
41 personen hebben deelgenomen en hebben
de workshop als heel zinvol ervaren.

Deze verhalen stimuleren het SVA weer extra om
als samenwerkingsverband de betrokkenheid
voor mensen met autisme te blijven voortzetten.
De totstandkoming van dit boekje is mogelijk
gemaakt dankzij alle deelnemende organisaties van
het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost
Brabant.

Alle deelnemers aan de ochtend hebben een
aantal exemplaren van het boekje ontvangen.
Wilt u het boekje digitaal ontvangen stuur dan
een email naar het secretariaat:
ivandenheuvel@meezuidoostbrabant.nl
U kunt het boekje ook downloaden van onze
website: www.autismezuidoostbrabant.nl

Uitgave SVA Zuidoost Brabant met als thema
‘Participatie’.

Uitgave SVA
Zuidoost Brabant

Tijdens de contactpersonenbijeenkomst van 7
april jl. (lees hierover meer in deze nieuwsbrief)
werd het SVAboekje met als thema
Participatie gepresenteerd.
In dit boekje staan de boeiende verhalen van
Helma, Anja, Wiet, Jur, Nivard en Linda en hun
deelname aan de maatschappij.

SVA contactpersonenbijeenkomst op 7 april
2016 jl.
In de Autismeweek die landelijk georganiseerd
werd van 2 t/m 9 april 2016 heeft het
SamenwerkingsVerband Zuidoost Brabant een
contactpersonenbijeenkomst gehouden op 7
april. De bijeenkomst stond in het teken van het
thema ‘Participatie’ en werd geopend door
Marianne Jacobs, coördinator. Vervolgens
vonden lezingen danwel presentaties plaats door
Anja Haarhuis, ervaringsdeskundige, moeder van
Tom en partner van Paul Haarhuis. Zij vertelde
over haar ervaringen in de dagelijkse praktijk met
haar zoon Tom die gediagnosticeerd is met
klassiek autisme en als gevolg hiervan een
verstandelijke beperking heeft.
Daarnaast was er de presentatie ‘Levensbrede
aanpak van autisme vraagt samenwerken over
schotten heen’ van Carien van Hooff,
programmamanager VAB.
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HenkJan Raaijmakers, Autisme Ambassadeur
bij Achmea gaf een lezing over openheid van
autisme op de werkvloer en Peter Quik,
directeur Ergon gaf een toelichting op de
wijzigingen in de participatiewet. De ochtend
is zoals inmiddels gebruikelijk, afgesloten met
speeddaten / netwerken tussen alle
aanwezigen.
Zowel de deelnemers als de sprekers hebben
de ochtend als heel zinvol ervaren.
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Agenda
Noteer in uw agenda:
Paneldebat Sociaal Domein 18 oktober 2016.
Meer informatie volgt.

Zijn er wijzigingen in uw organisatie welke
betrekking hebben op de sociale kaart?
Laat het ons weten via het secretariaat:
ivandenheuvel@meezuidoostbrabant.nl.
www.autismezuidoostbrabant.nl

Zijn meer mensen geïnteresseerd in deze
nieuwsbrief? Stuur deze door aan uw achterban!
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