Programma

Uitnodiging
T Symposium
“Autisme = blijvend op weg”
Datum

4 november

Tijd

9.30 uur tot 12.30 uur
(inloop en netwerken vanaf 9.00 uur)

Locatie

Theater vanBeresteyn,
Museumplein 5A, Veendam

Autisme is geen statisch gegeven. Met autisme ben je blijvend op weg.
Ook inzichten over autisme veranderen. Wat voor de een werkt of helpend is
voor het verwerven van een fijn leven, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Het
belang van maatwerk in ondersteuning van mensen met autisme lijkt een schot
voor open doel, maar in de praktijk is dit nog niet vanzelfsprekend.
Wij dagen u uit om anders te kijken, handelen en/of benaderen.
Kom naar ons symposium!

Symposium 2019

Zie volgende pagina met programma en aanmeldknop
www.aendrenthe.nl en www.autismegroningen.nl

Programma
9.00 uur

Inloop

9.30 uur

Opening en inleiding op ‘Autisme = blijvend op weg?’
Hanneke Kappen (dagvoorzitter)

9.50 uur

Suzanne Agterberg: Hoe vind je je eigen weg, mét jouw (en mijn) autisme?
Suzanne Agterberg is gespecialiseerd in autisme met 25 jaar onderwijservaring in regulier en
speciaal onderwijs. Zij schreef twee boeken over autisme en ontwikkelde het
autismepaspoort. In haar werk combineert zij haar brede theoretische kennis,
praktijkervaring en het feit dat zij zelf ervaringsdeskundige is.

10.25 uur

Jolanda Snel: ‘Wat werkt, werkt’
Jolanda Snel belicht neurodiversiteit vanuit haar professionele functie als (neuro)psycholoog,
haar eigen ervaring, de praktijk en haar visie.

11.00 uur

Pauze

11.45 uur

Wouter Staal: De kwetsbaarheden in de informatieverwerking binnen de
persoon ontrafelen om zo handvatten te vinden voor aanpassingen om
daarmee te leren ‘dealen’.
Prof. dr. Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie aan het
Radboudumc en bijzonder hoogleraar op het gebied van autisme aan de faculteit sociale
wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook is hij als kinder- en jeugdpsychiater
verbonden aan Karakter.

12.20 uur

Huisdichter Douwe Wilts

12.30 uur

Afronding

12.45 uur

Netwerken met eenvoudige lunch.

‘Ervaringstafels’
Voorafgaand aan het symposium en tijdens de pauze kunt u ‘ervaringstafels’ bezoeken.
Mensen met autisme en naasten gaan in gesprek over wat voor hen autisme betekent en
wat hen helpt in hun leven met autisme.

Tot uiterlijk 16 oktober hier

AANMELDEN

Het symposium is voor onze convenantpartners én daarnaast voor mensen met autisme, hun naasten en
professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders uit de provincies Groningen en Drenthe. Er is een
maximum aantal plaatsen beschikbaar.
We willen zoveel mogelijk personen en organisaties de mogelijkheid bieden deel te nemen. Daarom wordt bij
overschrijding van het maximum aantal geselecteerd op regio en maximum aantal deelnemers per
organisatie. Wij gaan ervan uit dat mensen die zich opgeven ook daadwerkelijk komen.
U ontvangt de definitieve bevestiging na 16 oktober. Het symposium is gratis.

Vragen? Mail Roelie Veldhuis r.veldhuis@autismegroningen.nl of info@aendrenthe.nl

www.aendrenthe.nl en www.autismegroningen.nl

