Informatie over het programma
De sprekers
Marije Kuin: www.psy-kuin.nl
Over plannen en organiseren voor jong volwassenen met
executieve functieproblemen
Drs. Marije Kuin is GZ-psycholoog en cognitief
gedragstherapeut bij Psychologenpraktijk Kuin.
Ze heeft veel ervaring met het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met
diverse problematiek en ontwikkelde verschillende behandelmodules, zoals Zelf
Plannen en Werken aan je zelfbeeld.

Autismedag regio Gooi & Vechtstreek
Maandag 4 april 2016
Regenboogkerk, Nassaulaan 22, Hilversum

Thema: Levensbrede aanpak bij autisme
Vanuit autisme bekeken: www.vanuitautismebekeken.nl
In oktober heeft de landelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken een
maatschappelijke businesscase (mBC) gepubliceerd. Hierin laten zij zien dat een
gerichte investering in levensbrede ondersteuning van mensen met autisme en hun
omgeving veel oplevert: levensgeluk, meer participatie en miljoenen besparing voor
betrokken organisaties, met name gemeenten. Het vraagt wel afstemming, flexibiliteit
en samenwerking en lef. Deze mBC wordt tijdens deze Autismedag door mensen met
autisme zelf aangeboden aan de aanwezige wethouders.
Voor professionals en mensen met autisme (en hun naasten) ontwikkelde Vanuit
autisme bekeken drie websites:
 www.uaanzet.nl
 www.watvindik.nl
 www.autismewegwijzer.nl
Presentatie door Carien van Hooff, programmamanager en Marc van der Burgh, als
ervaringsdeskundige betrokken bij het programma en trainer bij de Landmacht.
Gerard, ervaringsdeskundige
Drie generaties levenslang autisme; over vroeger en nu.
Gerard (1955) vertelt over ervaringen van zijn vader (1927), zijn dochter (1990), zijn
zoon (1993) en hemzelf en de relatie met de buitenwereld.
Annelies Spek: www.autismekenniscentrum.nl
Annelies Spek is hoofd van het Autisme Kennis Centrum in Utrecht.
Ze is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker en
gepromoveerd in ASS bij volwassenen.
Annelies de Fraiture, ervaringsdeskundige
Annelies is 72 jaar en heeft drie jaar geleden de diagnose autisme gekregen. Dit was
een keerpunt in haar leven. Veel gebeurtenissen werden duidelijk; eindelijk begrijpt ze
waarom dingen gelopen zijn zoals ze gelopen zijn!
Deze activiteit is georganiseerd door het Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek,
in samenwerking met De Bascule regiocentrum Gooi & Vecht, RIBW Gooi & Vechtstreek,
Autisme Info Centrum (AIC), MEE Utrecht, Gooi & Vecht en het Infocentrum GGZ.

Toegang gratis
Programma
12.30 uur Informatiemarkt
13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Henri Gritter, voorzitter van de
stuurgroep van het NAGV
13.35 uur Marije Kuin over plannen en organiseren voor jong volwassenen
14.15 uur Vanuit autisme bekeken: “Levensbrede ondersteuning bij
autisme is winst voor iedereen” door Carien van Hooff,
programmamager en Marc van der Burgh, ervaringsdeskundige
14.45 uur Aanbieden Maatschappelijke Business Case aan wethouders
sociaal domein door ervaringsdeskundigen
15.00 uur Pauze + informatiemarkt
15.45 uur Ervaringsdeskundige Gerard vertelt over zijn levensbrede
ervaringen met autisme
16.05 uur Annelies Spek over Autisme Spectrum Stoornissen en ouder
worden
16.45 uur Interview met ervaringsdeskundige Annelies, zij is 72 jaar en
kreeg drie jaar geleden de diagnose autisme
17.00 uur Sluiting
Er is een informatiemarkt met vertegenwoordigers van organisaties die een
aanbod hebben op het gebied van autisme. Welkom zijn mensen met
autisme, hun familieleden en naastbetrokkenen, professionals die in hun
werk te maken hebben met autisme en andere belangstellenden.
Aanmelden vooraf via www.nagv.nl

Informatiemarkt
AB Het Spectrum
www.abhetspectrum.nl
Zorgverlening binnen het autistisch spectrum, bij gedragsstoornissen en aanverwant.
Autisme Centrum In Contact

www.acic.nl
Totale zorg voor kinderen met autisme.
Autisme Info Centrum
www.autisme.nl/regio/utrecht
Voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen
die contact wil met lotgenoten en/of ervaringsdeskundigen.
De Amerpoort
www.amerpoort.nl
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een
verstandelijke beperking.
De Bascule
www.debascule.com
Regiocentrum Gooi en Vecht voor psychiatrische behandeling
van kinderen, jongeren en gezinnen.
De Buitenwereld
www.debuitenwereld.net
De Buitenwereld, een verlengstuk van school en thuis voor
kinderen (van 4 t/m 18 jaar) met een psychiatrische stoornis.
Carehouse
www.carehouse.nl
Carehouse, bouwen aan zelfstandigheid, op de momenten dat
je dat het meeste nodig hebt.

Mee Utrecht Gooi & Vecht
www.mee-ugv.nl/
Gewoon meedoen, ook als u een beperking heeft of chronisch
ziek bent. MEE helpt u daarbij. Infocentrum GGZ is onderdeel
van MEE en werkt met ervaringsdeskundigen.
’s Heeren Loo / Stichting Papageno
Dus www.sheerenloo.nl / www.stichtingpapageno.nl
Werken, leren en dagbesteding voor mensen met autisme,
soms in combinatie met een verstandelijke beperking.
's Heeren Loo biedt dit in het huis van Stichting Papageno.
RIBW Gooi & Vechtstreek
www.ribwgooi.nl
RIBW Gooi & Vechtstreek biedt begeleiding en opvang aan
mensen met een psychisch of psychosociaal probleem.
Het Robertshuis
www.hetrobertshuis.nl
Autisme de wereld in.
Professionele zorg op maat, waarbij het kind centraal staat.
Sherpa
www.sherpa.org
Sherpa ondersteunt mensen met een beperking op het gebied
van wonen, werken, leren en vrije tijd.
So Vie / Sumvita
www.so-vie.nl / www.sumvita.nl
Activerende en belevingsgerichte begeleiding voor bijzondere
kinderen.
Stumas en Capito wonen
www.capitowonen.nl/ / www.stumass.nl/
Begeleiding van jongeren met autisme om vanuit studentenhuizen de stap naar zelfstandigheid te kunnen maken.

Dokter Bosman
www.dokterbosman.nl
De specialist in geestelijke gezondheidszorg.

Tabitha Ruiter
www.tabitharuiter.nl
Op het landgoed Zonnestraal geeft Tabitha Ruiter individuele
begeleiding met inzet van paarden.

Flow reizen
https://flowreizen.nl/Home
Het ontwikkelen en uitvoeren van onvergetelijke, unieke reizen
voor mensen met een beperking.

Thuis in Begeleiding
www.thuisinbegeleiding.nl
TiB biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met
een ‘special effect’.

GGz centraal Emerhese en Fornhese
www.ggzcentraal.nl/emerhese
www.ggzcentraal.nl/fornhese
Gespecialiseerde behandelcentra van GGz Centraal bij
Autisme Spectrum Stoornis en een normale begaafdheid.

Versa Welzijn
www.versawelzijn.nl
Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht,
zodat mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Klimopschool en Elancollege
www.klimopschool.net / www.elancollege.nl
Scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal
onderwijs in het Gooi voor leerlingen met autisme.

Voorzet Arbeid, Begeleiding en Behandeling
www.voorzet.nl
Re-integratie, behandeling, woon- en onderwijsbegeleiding en
begeleiding bij vrije tijd voor mensen met autisme.

Leger des Heils OC Trompendaal
www.legerdesheils.nl/noord-holland
Hulpaanbod voor jeugdigen met een complexe hulpvraag.

Youké sterke jeugd
www.youke.nl
Youké staat voor sterke jeugd. Specialistische hulp aan
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

Stichting Mama Vita
www.stichtingmamavita.nl
Plek voor moeders van kinderen met autisme om lief en leed
met elkaar te delen.

Zorg in beweging
www.zorg-in-beweging.nl
Zorg in Beweging is gericht op de ontwikkeling van
kinderen/jongeren met een stoornis/beperking.

