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VERDIEP JE IN AUTISME  
MET DE TITELS VAN ACCO!
KOM NAAR DE ACCO STAND

Inspired Quality for Life & Work

Uniek in levensbrede begeleiding bij autisme en ADHDwww.iqcoaches.nl

Koop het boek op

www.iqcoaches.nl

iQ staat voor Inspired Quality. We bieden onze cliënten handvatten   
om in het dagelijks leven om te gaan met de gevolgen van hun  
beperking. iQ Coaches werkt op basis van de PILLAR-methodiek.   
Onze werkwijze, één cliënt, één coach, geeft structuur en overzicht. 

Koop het boek op

www.iqcoaches.nl

Inspired Quality for Life & Work

Uniek in levensbrede begeleiding bij auti sme en ADHDwww.iqcoaches.nl

Koop het boek op

www.iqcoaches.nl

iQ staat voor Inspired Quality. We bieden onze cliënten handvatt en  
om in het dagelijks leven om te gaan met de gevolgen van hun 
beperking. iQ Coaches werkt op basis van de PILLAR-methodiek.  
Onze werkwijze, één cliënt, één coach, geeft  structuur en overzicht. 

Koop het boek op

www.iqcoaches.nl

iQ staat voor Inspired Quality. We bieden onze cliënten handvatt en  

Onze werkwijze, één cliënt, één coach, geeft  structuur en overzicht. 

Inspired Quality Publishers  Amsterdam 2012
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Over de auteur

Herman de Neef (1960) 

is filosoof en is 

afgestudeerd in de 

existentiefilosofie. 

Daarna heeft hij in de 

psychiatrie gewerkt. 

Tijdens zijn werk als 

jobcoach, re-integratiecoach en studie-

begeleider heeft hij veel ervaring 

opgedaan met jongeren en jong-

volwassenen met autisme of ADHD.

Al werkend heeft hij gezien hoe diep 

autisme en ADHD op mensen, ouders en 

de verdere omgeving doorwerkt. Zijn 

achtergrond in de existentiefilosofie hielp 

hem om de pijn en het leed bij mensen 

met autisme op een andere wijze te 

doorzien. Autisme heeft niet alleen 

gevolgen in praktisch opzicht. Het grijpt 

diep in op het leven. Deze pijn, dit leed  

is daarmee existentieel van aard. 

Erkenning van deze existentiële pijn  

is uitgangspunt van de door De Neef 

ontwikkelde levensbrede begeleiding.

Meer weten over de PILLAR-methodiek?

Neem eens een kijkje op de website.  

Hier vind je achtergrondartikelen en 

publicaties over o.a. autisme, AD(H)D, 

levensbrede begeleiding en diagnostiek. 

Lezing bijwonen over de  

PILLAR-methodiek?

Er worden regelmatig presentaties en 

lezingen georganiseerd op verschillende 

plekken van het land. Interessant voor 

coaches, doorverwijzers, ouders en 

mensen met autisme zelf.

Kijk op de website voor actuele data.

Organiseer je zelf een evenement en  

wil je Herman de Neef als gastspreker?

Neem dan via de website contact op  

met het secretariaat.

Training volgen over de  

PILLAR-methodiek?

Voor coaches en medewerkers van 

instellingen zijn er speciale trainingen 

ontwikkeld, waarin alle facetten van 

autisme en levensbrede begeleiding 

volgens de PILLAR-methodiek uitgebreid 

besproken (en geoefend) worden. De 

trainingen kunnen ook in-company 

gegeven worden.

Kijk voor meer informatie op de website.

www.pillarmethodiek.nl

Herman de Neef

Op weg naar rust
 De PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme

Inspired Quality Publishers  Amsterdam 2012

De PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme

In 2009 geeft de Nederlandse Gezondheidsraad in haar rapport “Autisme, een leven lang 

anders” een dringend advies voor levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.  

Op weg naar Rust beschrijft helder hoe deze levensbrede begeleiding er in de praktijk  

uit ziet. De PILLAR-methodiek beschrijft de gevolgen van autisme op het leven van de 

persoon en van de mensen om hem of haar heen. Vervolgens geeft de methodiek 

richting aan de coach hoe hij het beste handelt om zijn cliënt te helpen.

Auteur Herman de Neef is filosoof, autismecoach. Hij is initiatiefnemer en motor van  

iQ Coaches. Een landelijke organisatie die levensbrede begeleiding biedt aan mensen 

met autisme en AD(H)D. 

‘Op weg naar rust’ geeft antwoorden op vragen
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In zijn nabeschouwing neemt Herman de Neef de stand van zaken rondom autisme en  

AD(H)D in Nederland onder de loep. Dit is interessant voor coaches en kan beleidsmakers 

inspiratie en handvatten geven om goed en passend beleid te ontwikkelen voor mensen  

met autisme en AD(H)D.

Presentie   Interactie   Levenscoaching   Luisteren   Actie   Rust

Op Weg naar Rust
•
•
•
•
•

Speciaal voor NVA-leden:

Op Weg naar Rust
iQ Coaches biedtiQ Coaches biedt

• levensbrede begeleiding aan mensen met autisme en/of ADHDlevensbrede begeleiding aan mensen met autisme en/of ADHDlevensbrede begeleiding aan mensen met autisme en/of ADHD
• succesvol studeren succesvol studeren succesvol studeren 
• jobcoaching aan mensen met autisme en/of ADHD jobcoaching aan mensen met autisme en/of ADHD jobcoaching aan mensen met autisme en/of ADHD jobcoaching aan mensen met autisme en/of ADHD
• training en voorlichting voor cliënten, ouders, partners en professionalstraining en voorlichting voor cliënten, ouders, partners en professionalstraining en voorlichting voor cliënten, ouders, partners en professionals
• 60 vestingen door het hele land60 vestingen door het hele land60 vestingen door het hele land
• IQ Coach worden? Kom voor meer informatie naar onze stand IQ Coach worden? Kom voor meer informatie naar onze stand IQ Coach worden? Kom voor meer informatie naar onze stand



Al 40 jaar maakt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zich sterk voor 
de ontwikkeling van mensen met autisme. In die jaren hebben wij kennis over autisme 
gedeeld, mensen met autisme en hun naasten met elkaar in contact gebracht en er-
voor gezorgd dat het onderwerp ‘autisme’ op de juiste agenda’s kwam. 

Ons werk is nog niet af. Integendeel. Wij streven naar een autismevriendelijke samen-
leving waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zoveel 
mogelijk zelfredzaam zijn. Zover is het nog lang niet.
 
Tijdens dit congres - georganiseerd door de Academische Werkplaatsen Autisme 
(zie pagina 18) - komt een aantal belangrijke voorwaarden aan bod. bijvoorbeeld 
vroegtijdige signalering van autisme bij jonge kinderen, zodat zij tijdig kunnen worden 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ook daarna zijn veel mensen met autisme tijdens 
hun levensloop gebaat bij - veelal tijdelijke - ondersteuning. bijvoorbeeld als zij de 
overstap maken van de basis- naar de middelbare school of van jeugdhulp naar de 
volwassenenpsychiatrie.
 
Mensen met autisme zijn tijdens dit soort overgangsperioden vaak extra kwetsbaar. 
Maar als het hen lukt om succesvol een nieuwe levensfase in te gaan, dan is dat voor 
hun persoonlijke ontwikkeling van onschatbare waarde.

 
Martine Muller, interim-directeur van de NVA

NVA AUTISMECONGRES2018
AUTISME IN ONTWIKKELING
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PROGRAMMA
NVA AUTISMEcONGRES VRIjdAG 9 NOVEMbER 2018

AUTISME IN ONTWIKKELING
Informatiemarkt:  8.30u - 17.00u
Lezingen: 9.30u - 15.45u
dagvoorzitters:  Prof. dr. Wouter Staal, drs. Iris bonnema

9.30u - 9.40u
Opening dagvoorzitters: 
40 jaar NVA, 4 jaar Academische Werkplaatsen Autisme (AWA)

9.40u - 10.10u
Autisme in ontwikkeling: een historische terugblik verankerd in de Canon Autisme
Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes

10.10u - 10.45u 
Het Nederlands Autisme Register: de cijfers & het echte leven
Dr. Sander Begeer

10.45u - 11.30u
Koffiepauze
Met informatiemarkt

11.30u - 11.55u
18-plussers tussen wal en schip in de psychiatrie
Drs. Larissa van Bodegom

11.55u - 12.20u
Hoe ver valt de appel van de boom? Multiplex gezinnen
Dr. Sigrid Piening

(Programma onder voorbehoud)
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Tijdens dit evenement is er doorlopend een stilteruimte 
beschikbaar: de Samsung Lounge.

STILTE
RUIMTE
Samsung 
Lounge

5

12.20u - 12.45u
Als alles tegen zit: Klinische crisisbehandeling
Mr. Dr. Bram Sizoo

12.45u - 14.00u
Lunchpauze
Met informatiemarkt

14.00u - 14.25u
Overgangen naar en tussen onderwijs
Drs. Maarten van ‘t Hof (PO) en Dr. chris Kuiper (VO) 

14.25u - 14.55u
Panel: Let’s talk about... relaties
Gespreksleider: Romana Vrede

14.55u - 15.20u
Wonen waar je je thuis voelt
Dr. Mieke cardol

15.20u - 15.30u
Afsluiting: dankwoord Academische Werkplaatsen Autisme 
Dr. Kirstin Greaves-Lord en Prof. dr. Hilde Geurts

15.30u - 15.45u
Afsluiting: blik op de toekomst - Onderzoeksagenda Autisme 
Ir. Diederik Weve

15.45u - 17.00u
borrel op de informatiemarkt



AdVERTENTIES

ABAcentrum

Ondersteunt leren, leert ondersteunen

info@abacentrum.nl

+31 624 790 320

Ieder kind met autisme moet de kans krijgen 

zich optimaal te kunnen ontwikkelen!

Voor meer informatie kijk je op:

www.abacentrum.nl

Daarnaast heeft het ABA centrum zich in ruim 10 jaar ontwikkeld

tot een kundig opleidingscentrum voor ABA professionals.

Het ABA centrum biedt ABA programma’s voor kinderen
met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand.

nva-lister 181004.indd   1 08-10-18   15:29



IRIS BONNEMA

WOUTER STAAL
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DAGVOORzITTERS
dRS. IRIS bONNEMA & PROf. dR. WOUTER STAAL

AdVERTENTIES

OPENING: 40 jAAR NVA, 4 jAAR ACAdEMISCHE 
WERKPLAATSEN AUTISME (AWA)

Iris bonnema studeerde geneeskunde en werkt op 
dit moment als administratief medewerker voor het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. daarnaast 
werkt zij op vrijwillige basis als patiëntenbegeleider in 
het Albert Schweitzer ziekenhuis in dordrecht. 
bonnema heeft veel hobby’s: aquasport, harp spelen, 
zingen (in twee verschillende koren), kleding maken, 
klassiek ballet en historische dansen.

dr. Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder- en 
jeugdpsychiatrie bij het Radboudumc in Nijmegen en 
bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen 
aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de 
Universiteit Leiden (de zogeheten Karakter-leerstoel).
Staal is als kinder- en jeugdpsychiater en hoofd-
opleider verbonden aan Karakter, een behandel- en 
opleidingscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
in Gelderland en Overijssel. Staal is ook onderzoeker 
bij het donders Instituut van de Radboud Universiteit 
Nijmegen en bestuurslid van de Nederlandse Vereni-
ging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging balans.



PROf. DR. INA VAN BERcKELAER-ONNES

autismegroep

Wilgenbos 1
3311 JX DORDRECHT 
+31 (0)88 0335500

www.boba.nl

NVA-congres Standnummer 40

ggz

kenniscentrum

levensloopbegeleiding

opleidingen

passend onderwijs

support

wonen

autismegroep

AdVERTENTIE
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AUTISME IN ONTWIKKELING: 
EEN HISTORISCHE TERUGbLIK VERANKERd IN 
dE CANON AUTISME NEdERLANd

Ina van berckelaer-Onnes - de allereerste hoogleraar 
autisme ter wereld - zal de allereerste Autisme Canon 
ter wereld presenteren.

Zij zal onder andere vertellen over de bijzondere 
Nederlandse pedagoog Ida frye, die al eind jaren 
dertig van de vorige eeuw over ‘autisme’ schreef, 
namelijk in verband met het jongetje Siem dat stereo-
type gedragingen liet zien en heel erg in zichzelf 
was gekeerd. dat was dus nog voordat de bekende 
Oostenrijks-Amerikaanse psychiater Leo Kanner 
- wereldwijd beschouwd als dé ‘ontdekker’ van 
autisme - in 1943 met zijn beroemde eerste publicatie 
over autisme kwam.
Persoonlijk vindt Van berckelaer-Onnes het Canon-
venster met de titel blaming the parents heel 
belangrijk. dat gaat over hoe er in de jaren vijftig en 
zestig werd gesproken over ouders van kinderen 
met autisme. ‘Echt heel dramatisch en kwetsend wat 
belangrijke psychiaters en psychologen in die tijd over 
deze ouders hebben gezegd’, zegt Van berckelaer-
Onnes. juist door al die negatieve uitspraken besloot 
zij destijds om het als beginnend orthopedagoog voor 
ouders op te gaan nemen.

PROf. DR. INA VAN BERcKELAER-ONNES
EMERITUS-HOOGLERAAR ORTHOPEdAGOGIEK

INA VAN BERcKE-
LAER-ONNES

Ina van berckelaer-Onnes 

(1942) is emeritus-hoog-

leraar orthopedagogiek 

van de Universiteit Leiden. 

Zij is al sinds 1979 actief 

betrokken bij de NVA, onder 

andere als redacteur voor 

Engagement (nu Autisme 

Magazine) en als lid van 

de wetenschappelijke 

commissie. In 2007 werd 

zij erelid van de NVA.

AdVERTENTIE



Nieuwe locaties 
in Nederland
NVA-congres Standnummer 40

Inspireren

Opleiden

Informeren

www.autismecentraal.com
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HET NEdERLANdS AUTISME REGISTER: 
dE CIjfERS & HET ECHTE LEVEN

Ontwikkelingspsycholoog Sander begeer maakt de 
meest recente gegevens bekend van het Nederlands 
Autisme Register (NAR) - onder andere over onder-
werpen als wonen, werken, onderwijs en sociale 
contacten. 

daarnaast bespreekt hij met een gezin - een 
meisje met autisme en haar ouders - in hoeverre de 
NAR-cijfers betrekking hebben op hun leven. Welke 
bevindingen herkennen zij? Welke vinden zij 
verrassend?

DR. SANDER BEGEER
ONTWIKKELINGSPSyCHOLOOG

SANDER BEGEER

Sander begeer is universi-

tair docent bij de afdeling 

ontwikkelingspsychologie 

van de Vrije Universiteit 

(VU) in Amsterdam. Samen 

met de NVA richtte hij het 

Nederlands Autisme Regis-

ter op. Via dit register wordt 

de levensloop van mensen 

met autisme voor langere 

tijd gevolgd. de informatie 

die dit oplevert gebruiken de 

NVA en de VU onder andere 

om vast te stellen welke 

onderwerpen belangrijk 

zijn voor onderzoek en 

belangenbehartiging.

AdVERTENTIE
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Het Autisme Kenniscentrum is er voor volwassenen vanaf 18 jaar 

autismekenniscentrum.nl | 088 226 76 26

We vinden het belangrijk om de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek over kwaliteit van 

leven bij ASS in de praktijk toe te passen. Het Autisme Kenniscentrum helpt mensen met ASS en 

hun omgeving wanneer zij ondersteuning nodig hebben.

www.raeger.nl

VOOR OPTIMALE ZORG EN ONTWIKKELING!
    
Kinderen ontwikkelen zich maximaal bij Raeger dankzij:

 • centraal stellen van het kind
 • op maat gemaakte ontwikkelingsplannen
	 •	 vroegtijdige	en	intensieve	gedragsanalyse	(ABA)
	 •	 gekwalificeerde	gedragsdeskundigen	(WO-	RBT)	
	 •	 PCM	agressiemanagementtrainingen	(uniek	in	NL)

nva-raeger 181004.indd   1 04-10-18   10:12
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18-PLUSSERS TUSSEN WAL EN SCHIP IN dE 
PSyCHIATRIE

Onderzoeker Larissa van bodegom vroeg jong-
volwassenen met autisme in een enquête of zij rond 
hun achttiende levensjaar de overgang hebben 
gemaakt van de jeugd-ggz naar de volwassenen-ggz. 
Tijdens het congres presenteert Van bodegom de 
resultaten van deze door de Academische Werkplaats 
Autisme ‘Samen doen!’ georganiseerde enquête. 
   
Ook vertelt zij over de ervaringen van professio-
nals met deze overgang die in Nederland nog niet 
altijd goed is georganiseerd. Veel kwetsbare jong-
volwassenen krijgen óf helemaal geen zorg, óf niet de 
juiste zorg. 

DRS. LARISSA VAN BODEGOM
ACAdEMISCHE WERKPLAATS AUTISME ‘SAMEN dOEN!’

LARISSA VAN BODEGOM

Larissa Sophie van bode-

gom is onderzoeker bij de 

yulius Academie. 

Zij is lid van de Europese 

onderzoeksgroep die de 

overgang van de kinder- en 

jeugd psychiatrie naar de 

volwassenenzorg onder-

zoekt, het zogeheten 

MILESTONE-onderzoek. 

Milestone-transitionstudy.eu

AdVERTENTIES



DR. SIGRID PIENING

De onderwijsconsulenten helpen thuiszitters en leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte in het PO, VO,  
(V)SO en MBO, m.b.t. problematiek rondom:
• toelating
• verwijdering
• begeleiding 
 
De onderwijszorgconsulenten helpen thuiszitters en 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en  
een zorgindicatie (Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg  
en/of Zorgverzekeringswet) bij het organiseren van  
een onderwijszorgarrangement.

onderwijs(zorg)consulenten  
adviseren u kosteloos

Vragen?
Ga naar www.onderwijsconsulenten.nl  
of email: info@onderwijsconsulenten.nl  
of bel (070) 312 28 87

AdVERTENTIE
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HOE VER VALT dE APPEL VAN dE bOOM?

Sigrid Piening spreekt over de zelfstandigheid van 
pubers met autisme van wie de ouder (of ouders) 
zelf óók autisme heeft. de Academische Werkplaats 
Autisme Reach-Aut, waarvan Piening deel uitmaakt, 
deed de afgelopen jaren onderzoek naar dit onder-
werp.
Tijdens het congres zullen de voorlopige resultaten 
worden gepresenteerd. Ook zal Piening in gesprek 
gaan met een gezin waarin meerdere personen een 
autisme-diagnose hebben.

de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut 
brengt wetenschappelijke inzichten én kennis uit de 
zorgpraktijk bij elkaar. doel is beter inzicht te krijgen 
in de succes- en risicofactoren die gedurende de 
levensloop het welbevinden van mensen met autisme 
beïnvloeden. 

Zie ook pagina 19.

DR. SIGRID PIENING
ACAdEMISCHE WERKPLAATS AUTISME REACH-AUT

SIGRID PIENING

Sigrid Piening is maat-

schappelijk werker en senior 

onderzoeker bij het Autisme 

Team Noord-Nederland, 

jonx (Lentis).
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STANdNUMMER EN NAAM EXPOSANT STANdNUMMER EN NAAM EXPOSANT

OVERzIcHT EXPOSANTEN
(WIjZIGINGEN VOORbEHOUdEN)

28

29

30

31

32

33

34

35

36-37

38

39

40

41-42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21-22

23

24

25

26

27

 jAdOS, Stumass, Capito Wonen, IVA

 jobstap, Stichting

 dr. Leo Kannerhuis

 Karakter

 Kwintes

 Leveo Care

 Lister

 Werkpad 

 Kentalis

 NbPO

 Novilo b.V. / VO op Niveau

 boba Autismegroep

 Academische Werkplaatsen Autisme

 Uitgeverij Pica

 Raeger Autismecentrum

 REA College Nederland

 Resett VZW

 Sailwise

 SEIN

 Uitgeverij SWP

 Robo Educational Toys

 Toys and Tools

 Educadora Webshop

 Voorzet

 youké

 yulius

 NVA - Regio Utrecht en Overijssel

 NVA - Regio Zuid-Holland

 NAR

 Autisme jonge Kind

 NVA - Landelijk bureau, Autismefonds

 NVA - Expertgroep Autisme en Vb

 Oudervereniging balans

 PAS

 NVA - Regio friesland

 NVA - Regio Noord-brabant

 AbA Centrum

 Acco Uitgeverij

 Autisme Kenniscentrum

 Autismecoach

 Autitravel

 binnen de Context

 Per Saldo

 CCE

 dimence

 fontys

 Geef me de 5

 Garant Uitgevers

 Stichting Gleveris

 Hogrefe Uitgevers 

 Stichting Ibass

 IQ Coaches
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de twee Academische Werkplaatsen Autisme zijn op advies van 
de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de weten-
schap beter te laten doorstromen naar de praktijk. Ze komen met 
concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs.

AcADEMIScHE 
WERKPLAATSEN
AUTISME

18
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REACH-AUT         
binnen de Academische Werkplaats 
Reach-Aut wordt gewerkt met zeven 
projectgroepen met thema’s die be-
trekking hebben op (transities in) de 
levens  loop. doel is de kwaliteit van leven 
van mensen met autisme en naast-
betrokkenen te vergroten. Reach-Aut 
richt zich op thema’s die voor de gehele 
levens loop van belang zijn.

daarnaast worden thema’s uitgewerkt 
die aandacht behoeven omdat het gaat 
om transitierijke levensfases waar aan-
wezige kennis te weinig wordt benut. 
denk aan transities in het onderwijs 
en inzicht en toepassing van kennis 
voor mensen met autisme van 55+. 
Tot slot komen complexe problema-
tiek en forse hulpvragen aan bod waar 
voor zorg én beleid winst te behalen is, 
zoals klinische crisishulpverlening en 
zelfstandigheidontwikkeling binnen ge-
zinnen waarin meerdere personen een 
autisme-diagnose hebben.

SAMEN dOEN!
de Academische Werkplaats Autisme 
‘Samen doen!’ heeft als doel de parti-
cipatie van mensen met autisme in de 
samenleving te verbeteren. Vooral bij 
grote veranderingen in het leven (naar 
een andere school gaan, verkering 
krijgen, werk vinden, zelfstandig gaan 
wonen, of hulp zoeken bij een nieuwe 
zorg instantie) is de uitdaging voor 
mensen met autisme én hun sociale 
omgeving groot. ‘Samen doen!’ wil 
kennis over levensloopbegeleiding bij 
mensen met autisme verzamelen én 
verspreiden. 

de 35 organisaties die deelnemen aan 
‘Samen doen!’ gaan samen zorgen 
voor verdere ontwikkeling en versprei-
ding van producten op het gebied 
van begeleiding van mensen met 
autisme tijdens grote veranderingen 
in het leven. Zowel professionals als 
ervarings deskundigen nemen deel aan 
deze werkplaats.  



AdVERTENTIES

Integrale levensloopbegeleiding aan 
mensen met Autisme.

Gewoon waar het kan, 
bijzonder waar het moet

Klaphekweg 40e, 6713HN Ede info@ibass.nl
Tel: 0318 668033   www.ibass.nl

autisme-ibass 181003.indd   1 02-10-18   16:53

Gewoon proberen!

www.gleveris.nl

AdVERTENTIES
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ALS ALLES TEGEN ZIT: 
KLINISCHE CRISISbEHANdELING

Volwassenen met autisme lopen soms helemaal vast. 
Het leven lijkt dan een enorme opgave en de weg 
naar rustiger vaarwater verder weg dan ooit. Wat te 
doen?

Na vier jaar ervaring met de autisme-kliniek Lorna 
Wing van dimence in deventer, weten we dat een 
klinische 24-uurs opname in crisissituaties soms kan 
helpen, maar soms ook helemaal niet. In ieder geval 
moet de opname onderdeel uitmaken van een goed 
doordacht voor- en na-traject. Als dat er niet is, heeft 
opname geen zin. In deze presentatie bespreken we 
de voor- en nadelen van een klinische opname en 
schetsen we de manier waarop wij deze klinische 
behandeling verder willen ontwikkelen, samen met 
de mensen die hier gebruik van maken of hebben 
gemaakt. door te luisteren en de dialoog aan te gaan 
kun je ‘het autisme’ ontmaskeren. Pas dan begrijp je 
het hoe en waarom van gedrag. 

bram Sizoo zal zijn presentatie verzorgen met 
ervarings deskundige yasmin Gul, studieloopbaan-
begeleider bij dimence. Gul zal vertellen over haar 
persoonlijke ervaringen met autisme.  

MR. DR. BRAM SIzOO
PSyCHIATER

BRAM SIzOO

bram Sizoo is psychiater 

bij dimence in deventer, 

specialistisch centrum 

ontwikkelings stoornissen.

AdVERTENTIESAdVERTENTIES



OVERGANGEN NAAR EN TUSSEN ONdERWIjS           
Tijdens het congres presenteert Maarten van ’t Hof de 
resultaten van het project Transities in het onderwijs: 
meer weten en beter handelen van de Academische 
Werkplaats Reach-Aut. 

Tijdens dit project zijn praktische producten ontwikkeld 
waarmee autisme beter kan worden gesignaleerd bij 
kinderen, nog voordat zij naar de basisschool gaan. 
deze producten zijn tot stand gekomen dankzij de 
kennis van ervaringsdeskundigen, hulpverleners en 
wetenschappers. ‘Samen weten en kunnen we meer!’, 
aldus Van ‘t Hof.

Van ’t Hof zit in de Werkgroep Vroegherkenning van 
het platform Autisme jonge Kind (AjK). dit platform 
- van de NVA, oudervereniging balans en Stichting 
Papageno - streeft naar vroegtijdige herkenning van 
autisme bij kinderen.

MAARTEN VAN ’T HOf
Maarten van ’t Hof

is promovendus bij Sarr 

Expertisecentrum Autisme 

in Rotterdam, onderdeel 

van Lucertis Kinder- en 

jeugdpsychiatrie.

DRS. MAARTEN VAN ’T HOf

DR. cHRIS KUIPER
AUTISME jONGE KINd

LECTOR TRANSfORMATIES
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cHRIS KUIPER

Chris Kuiper is ergo-

therapeut. Hij promoveerde 

aan de universiteit voor 

Humanistiek. Kuiper werkt 

als projectmanager I-hub 

(Altra, Opvoedpoli, Nieuwe 

Kans, Horizon, www.ihub.nu) 

en als kwaliteitscontroller bij 

Horizon jeugdzorg en 

Onderwijs. daarnaast is hij 

Lector Transformaties in de 

zorg voor jeugd bij de 

Hogeschool Leiden.

Chris Kuiper vertelt over MOVING, een grootschalig 
onderzoek naar een praktijkgerichte methode die de 
overstap van de basis- naar de middelbare school 
makkelijker moet maken.

deze zogeheten ‘STAP-methode’ blijkt in Engeland 
effectief te zijn; onderzocht wordt op dit moment of 
dit ook geldt voor de Nederlandse onderwijssituatie. 
de overgang van de basisschool naar het voort-
gezet onderwijs is voor veel jongeren een grote stap 
- vooral voor jongeren die moeite hebben met sociale 
communicatie en veranderingen. de middelbare 
school is niet alleen veel groter dan de vertrouwde 
basisschool, de leerlingen krijgen er bovendien te 
maken met lesroosters, wisselende klaslokalen, veel 
huiswerk en onbekende leerlingen en docenten.



jASPER EN MARTHA WAGTEVELd
Sinds jasper en Martha elkaar hebben leren kennen, 
vormt autisme een prominent onderdeel van hun leven. 
beiden zijn ervan overtuigd dat ervaringsverhalen over 
autisme veel meer zeggen dan theorie.
Regelmatig staan zij daarom samen op het podium 
om te vertellen over hun relatie. Wat werkt wel/wat 
werkt niet? En klopt het wel dat mensen met autisme 
altijd eerlijk zijn? 
jasper en Martha willen vooral een realistisch beeld 
van autisme schetsen en waken nadrukkelijk voor 
negatieve of positieve stigma’s.

jasper (1982) & Martha Wagteveld (1974) zijn sinds 
vijf jaar getrouwd. jasper is opgeleid in de informatica 
en is nu werkzaam als belangenbehartiger in de GGZ. 
Hij geeft de workshop “autist in reallife” en is 
ambassadeur van de NVA. 
Martha heeft zowel communicatiemanagement als 
theologie gestudeerd en heeft nu een eigen vertaal-
bureau. jasper & Martha zijn trotse ouders van Max 
(2,5 jaar). 
jasper heeft autisme, Martha niet.

jASPER WAGTEVELD
@wajongjasper 

MARTHA WAGTEVELD
@msmarthaosborn

PANEL: LET’S TALK ABOUT...
RELATIES
ROMANA VREdE IN GESPREK MET jASPER EN MARTHA WAGTEVELd
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ROMANA VREDE

Romana Vrede is onder 

andere bekend van de films 

TbS (2008) en de Eetclub 

(2010). Zij maakt deel uit 

van het in den Haag ge-

vestigde theatergezelschap 

Het Nationale Theater.

ROMANA VREdE
Actrice en theatermaakster Romana Vrede maakte 
het aangrijpende theaterstuk Who’s afraid of Charlie 
Stevens, over haar zoon Charlie die autisme heeft en 
een verstandelijke beperking. 
‘Alles wat ik beschouw als mijn kracht of mijn wijs-
heid heb ik geleerd door de moeder van Charlie te 
zijn’, aldus Vrede afgelopen zomer in het VPRO-
programma Zomergasten. En ook: ‘Het valt me op 
hoe sociaal Charlie is, door constant het contact 
aan te gaan. Het is nooit nep, nooit gelogen, nooit 
buitenkant.’



Ervaar wat
een professional
organizer
voor u 
kan doen

Nederlandse 
Beroepsvereniging van 
Professional 
Organizers

Nederlandse 
Beroepsvereniging van 
Professional 
Organizers

NBPO14_134 Folder Particulier A5_3.indd   3 18-06-14   09:01

Nederlandse 
Beroepsvereniging van 
Professional 
Organizers

Nederlandse 
Beroepsvereniging van 
Professional 
Organizers

Wilt u meer weten?
Wilt u zaken in uw eigen leven of werk beter organiseren?
Kijk op www.nbpo.nl voor een aangesloten professional 
organizer bij u in de buurt.

Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers 
De NBPO is de enige beroepsvereniging voor professional organizers  
in Nederland. Zij spant zich in om de kwaliteit van de uitoefening  
van het beroep door de aangesloten organizers te bewaken en te  
verbeteren. Zij organiseert daarvoor trainingen en Masterclasses,  
intervisie en regiobijeenkomsten. Leden onderschrijven de Code van 
Ethiek. Daarnaast geeft de NBPO voorlichting en informatie over het 
beroep en daaraan verwante activiteiten.

Leden hebben de mogelijkheid zich te registreren als Register  
Professional Organizer (RPO®) of als Master Register Professional  
Organizer (MRPO®). Door de eisen waaraan het lid moet voldoen om 
zich te kunnen laten registreren, geven deze registraties een kwaliteits-
garantie van de betreffende professional organizer.

Spullen kwijt?
Papier kwijt?

Tijd kwijt?

Opgeruimd thuis
Heldere administratie

Rust en overzicht

Contact NBPO
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
013 - 5944 172
info@NBPO.nl 

Een professional 
organizer 
helpt op weg

Zoek een professional organizer op nbpo.nl  Vergoeding via WMO mogelijk
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WONEN WAAR jE jE THUIS VOELT

Tijdens het congres presenteert Mieke Cardol de 
WoonWijzer, ontwikkeld door de Academische 
Werkplaats Autisme ‘Samen doen!’. Hierin wordt 
bestaande en nieuwe kennis over wonen en autisme 
toegankelijk gemaakt voor een groot publiek.

Een prettige, geschikte woonplek is voor mensen 
met autisme lang niet altijd vanzelfsprekend. Cardol: 
‘Prettig wonen is geen bijzaak of luxe, maar nood-
zaak. Wonen betekent een plek hebben waar je 
je veilig voelt, een basis hebben waar je tot jezelf 
kunt komen, zeggenschap hebt en vrienden kunt 
ontvangen. Als je ‘thuis’ niet prettig aanvoelt, kun je 
ook niet meedoen in de samenleving.’

DR. MIEKE cARDOL
ACAdEMISCHE WERKPLAATS AUTISME ‘SAMEN dOEN!’

MIEKE cARDOL

Mieke Cardol is Lector 

disability Studies; diversiteit 

in Participatie aan de Hoge-

school Rotterdam (Kennis-

centrum Zorginnovatie).

AdVERTENTIE
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Ontdek de overweldigende kracht van de Marokkaanse 
natuur en cultuur tijdens de speciale back to basic- 
reizen voor personen met ASS, ADHD, HSP of 
hoogbegaafdheid.
Ook voor een ouder of partner van deze personen is 
er een aanbod.

Tot rust komen en jezelf (her)ontdekken, dat gebeurt 
er tijdens een week wandelen in het Atlasgebergte, de 
Sahara of de Saghro waar geen auto’s rijden, geen licht-
reclames zijn, geen internetconnectie aanwezig is, geen 
vliegtuigen overvliegen, de mensen leven op het ritme 

van de natuur of hun muildier/kameel en hun klok soms 
langzamer lijkt te slaan dan de onze…

Al heel snel neem je dit ritme en de rust over. Hierdoor 
komt er ruimte vrij in je hoofd om onder begeleiding van 
(auti)coach en jongerenbegeleider Liesbet Joris, van Re-
setT VZW, jezelf terug te vinden, stil te staan bij datgene 
waar je in onze hectische maatschappij niet toekomt of 
een weg uit te stippelen die je in de toekomst wil gaan 
volgen om de onrust in je hoofd en lichaam beter de 
baas te kunnen.

Daarnaast is het genieten van de eerste tot de laatste 
dag, samen met maximum 7 andere deelnemers en een 
super professioneel lokaal team bestaande uit gids, kok 
en dierendrijver.

Neem een kijkje op www.resett.be om kennis te maken 
met de manier van werken en het aanbod per doelgroep 
of contacteer Liesbet Joris via + 32 (0) 472 13 60 18 of 
welkom@resett.be

Verleg je grenzen met de reizen op maat voor 
personen met ASS, ADHD, HSP, hoogbegaafdheid.

nva-resett 181003.indd   1 03-10-18   15:00

www.sein.nl
autisme@sein.nl

www.kempenhaeghe.nl
autismeteam@kempenhaeghe.nl

Wij heten u van harte welkom op de informatiemarkt
waar wij u graag meer vertellen over autisme en epilepsie

AUTISME EN EPILEPSIE

nva-sein 181004.indd   1 04-10-18   12:53
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bLIK OP dE TOEKOMST: 
ONdERZOEKSAGENdA AUTISME
Welke onderwerpen vinden mensen met autisme
en ouders belangrijk als het gaat om wetenschap-
pelijk onderzoek rondom autisme? diederik Weve en 
Karin van den bosch doen momenteel onderzoek 
naar deze vraag vanuit het door ZonMW gefinancierde 
project Inventarisatie onderzoeksbehoeften mensen 
met autisme en hun naasten. Weve is voorzitter van 
PAS, een belangen vereniging voor en door normaal- 
tot hoger begaafde volwassenen met autisme; Van 
den bosch (Karins Consultancy) is initiatiefnemer en 
projectleider van de onderzoeksagenda. Voorjaar 
2019 wordt het eindrapport verwacht, maar tijdens het 
congres licht Weve alvast een tipje van de sluier op.

de vraag ‘Waar zou onderzoek naar moeten worden 
gedaan?’ werd afgelopen voorjaar voorgelegd aan 
deelnemers aan de NAR-enquête (Nederlands 
Autisme Register); 923 mensen gaven antwoord.
Op dit moment worden de antwoorden geanalyseerd. 
Weve: ‘door de antwoorden te koppelen aan andere 
gegevens uit het NAR, zoals geslacht of opleidings-
niveau, willen we tevens achterhalen of er verschillen 
bestaan tussen bepaalde groepen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld ontdekt dat ouders van een zoon met 
autisme wel het thema ‘werk’ noemen als belangrijk 
onderzoeksonderwerp, maar ouders van een dochter 
met autisme niet.’

IR. DIEDERIK WEVE
VOORZITTER PAS NEdERLANd

DIEDERIK WEVE
diederik Weve is veiligheids-

ingenieur bij Shell en werkt 

daar al sinds 1983 in diverse, 

specialistische ingenieurs-

rollen. Op zijn 52ste kreeg 

hij de diagnose autisme en 

sindsdien noemt hij zichzelf 

‘autist’.

Weve is voorzitter van PAS 

Nederland en hij organi-

seert het jaarlijkse Autminds 

congres. Ook is hij lid van de 

ministeriële werkgroep Vanuit 

Autisme bekeken.
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SUZANNE AGTERbERG
Auteur van Vind je eigen weg met jouw autisme. 

dit boek is gebaseerd op het onderzoek waarmee 
Suzanne Agterberg in 2015 de Hannemiekeprijs won. 

Zij zal op de informatiemarkt tijdens de pauzes haar 
boek signeren in de stand van Uitgeverij Pica. 
Tevens zal zij deze ochtend tijdens de koffi epauze het 
1e exemplaar van dit nieuwe psycho-educatieboek 
over autisme zelf verkopen. Gesigneerd natuurlijk!

SIGNEERSESSIE
OP dE INfORMATIEMARKT

de 3 euro verrekent je provider in de volgende maandfactuur. Net als veel andere goede doelen is 
de NVA bij dit nummer van Geef Mobiel aangesloten. Van de 3 euro die je via sms doneert, gaat 
87% naar de NVA. de andere 13% krijgen Geef Mobiel en je provider.

NIEUW: DONEREN VIA SMS
Sinds kort is het ook mogelijk om per SMS te 
doneren aan de NVA en daarmee een bijdrage 
te leveren aan een autismevriendelijke maat-
schappij. je doneert heel eenvoudig 3 euro 
door het sms-bericht autisme naar 4333 te 
sturen. Dit is een eenmalige donatie en geen 
abonnementsdienst. Afmelden is dus niet nodig.



Speel mee met de VriendenLoterij en steun 
de Nederlandse Vereniging voor Autisme
De VriendenLoterĳ  steunt maatschappelĳ ke 

initiatieven die mensen met onvoldoende 

middelen of mogelĳ k heden een steuntje in 

de rug geven, zodat zĳ  voluit mee kunnen 

doen in de samenleving en een volwaardig 

leven kunnen leiden. Loterĳ deelnemers 

hebben de mogelĳ kheid om voor een zelf-

gekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels 

speelt bĳ na een half miljoen Nederlanders 

mee voor 45 goede doelen en ruim 3.300

clubs en verenigingen in Nederland. 

JA, ik speel graag mee voor de NVA

Graag speel ik mee met:
 3 loten  2 loten  1 lot

Ik steun het goede doel: 

S.v.p. volledig invullen en opsturen in een envelop 
zonder postzegel aan: VriendenLoterij, 
Antwoordnummer 116, 1100 WC  Amsterdam.

310100

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

 
Telefoon:      Geboortedatum:

IBAN:

E-mail adres:

Handtekening:       Datum:
6068.0031

Ik machtig hierbĳ  de VriendenLoterĳ  N.V. tot wederopzegging om de inleg per lot, per 
trekking (14 per jaar), van mĳ n bankrekening af te schrĳ ven. De inleg is maandelĳ ks per 
trekking per lot € 13,50. Deelname houdt in: aanvaarding van het deelnemersreglement, 
verkrĳ gbaar via www.vriendenloterĳ .nl of 088 - 0201020. Deelname vanaf 18 jaar. 
Opzeggen kan op elk gewenst moment. Bel voor meer informatie 088 - 0201020 of ga naar 
www.vriendenloterĳ .nl/opzeggen. De vergunning voor de loterĳ  is afgegeven door de 
Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016.

 M  V

 Ja,  houd mĳ  per e-mail op de hoogte van nieuws en uitslagen, acties en spelletjes van de VriendenLoterĳ . 
U ontvangt maximaal eenmaal per dag een e-mail.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is sinds 
2009 een van de goede doelen van de VriendenLoterĳ . 
Van de VriendenLoterĳ  ontvangt de vereniging jaarlĳ ks 
een bĳ drage van € 200.000,- . Daarnaast ontvangen wĳ  
een bĳ drage van de VriendenLoterĳ  uit de opbrengst 
van loten van mensen die specifi ek voor de NVA mee-
spelen. Van ieder verkocht lot de helft van de inleg. 

Wilt u de NVA steunen en kans maken op prachtige prĳ -
zen? De VriendenLoterĳ  maakt het mogelĳ k! 50% van je 
inleg gaat direct naar de NVA en jĳ  maakt elke maand 
kans op een prĳ zenpakket met mooie prĳ zen. Ga snel 
naar www.vriendenloterĳ .nl/nva of bel 088 - 0201020  
en speel vandaag nog mee!
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