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In deze vijfde nieuwsbrief van Samen Doen! vindt u weer veel informatie over 

de voortgang binnen de werkgroepen, interessante berichten en linkjes en 

agendatips voor het najaar. De volgende thema’s komen aan bod:  

 In de spotlight: werkgroep vroegherkenning 

 Voortgangsrapportage 

 Updates vanuit andere werkgroepen 

 Klankbordgroep ASSertief 

 Agendatips voor congressen en bijeenkomsten  

 De rubriek ‘Extra’ met tips voor interessante nieuwsbrieven, websites 

 

 

SPOTLIGHT 

Werkgroep Vroegherkenning ligt op koers! 

 

In de afgelopen maanden is de bezetting van onze werkgroep 

verstevigd. De groep bestaat uit zeven actieve deelnemers 

(Emma van Daalen, Simone Hein, Corinne Vlamings, Nicolette 

Munsters, Iris Kuijl, Jenny den Boer, en Iris Servatius) en 

wordt geadviseerd door Ina van Berckelaer-Onnes, Claudine 

Dietz en Ilse Noens. Daarnaast hebben we inmiddels ook een 

ervaringsdeskundige aan de werkgroep verbonden; Mechteld 

van der Westen is moeder van een zoon met autisme en denkt – vanuit die rol en ook 

vanuit een professionele achtergrond als verander- en implementatiemanager – met ons 

mee. De werkgroep heeft als visie geformuleerd: Vroege herkenning van 

autismespectrumstoornissen moet leiden tot betrouwbare diagnostiek en vroege 

interventie om de ontwikkeling van het kind en zijn/haar omgeving optimaal te 

bevorderen. Met daarbij als missie: Landelijk stimuleren van eerdere herkenning (op de 

peuterleeftijd) van autismespectrumstoornissen door adequaat toepassen van de JGZ-

richtlijn (gebruik alarmsignalen en Cosos) waardoor vroeghulp op jonge leeftijd kan 

starten. De eerste doelstelling (opname van de alarmsignalen (Dietz, 2007)) in het Van 

Wiechenschema is inmiddels gerealiseerd. We zijn nu in de voorbereidende fase voor het 

realiseren van de volgende eindproducten:  

- Artikel ‘best practice guidelines’ in tijdschrift voor jeugdartsen;  

- Ontwikkeling e-learning om implementatie van de nieuwe richtlijn 

autismespectrumstoornissen in de JGZ te bevorderen;  

- Webomgeving ‘Expertisecentrum ontwikkelingsstoornissen – contact, 

communicatie en spel’, met informatie voor ouders/professionals, sociale kaart en 

adviespunt door experts.  

Deze eindproducten worden mede in samenwerking met het Landelijk Netwerk Autisme 

Jonge Kind gerealiseerd. Tevens is er overleg en afstemming met de andere Academische 

Werkplaats Autisme Reach-Aut. Trekker van de werkgroep is Iris Servatius-Oosterling 

(Karakter) 

 

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Kennisinitiatieven
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Kennisinitiatieven
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VERTREK VOORZITTER SAMEN DOEN, ELLEN HOOGERVORST 

Ellen Hoogervorst, voorzitter Samen Doen!, heeft per 1 

november een nieuwe baan buiten Yulius. Ellen heeft 

negen jaar bij Yulius gewerkt en was (toen nog in de 

functie van directeur Yulius Autisme) één van de 

initiatiefnemers van Samen Doen!. Ellen heeft zich de 

afgelopen jaren als manager ingezet voor de verbetering 

van zorg aan mensen met psychische en psychiatrische 

problemen. Met de hulpvraag van de cliënten als 

uitgangspunt is zij op zoek gegaan naar relevante 

verbindingen en samenwerkingsverbanden om zo de zorg 

te versterken, de psychiatrie te normaliseren, inzicht te  

vergroten en kennis te delen. 

 

Ellen wordt manager bedrijfsvoering van de divisie Hersenen bij het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht. Met Ellens vertrek bij Yulius legt zij ook haar voorzittersrol bij Samen 

Doen neer. Het is nog niet bekend hoe de voorzittersrol wordt overgenomen. Wij wensen 

Ellen veel plezier en succes in haar nieuwe baan. 

 

VOORTGANGSRAPPORTAGE 

Op 15 september jl. stuurde Samen Doen! de eerste voortgangsrapportage naar ZonMw. 

In deze rapportage blikken we terug op het eerste jaar van Samen Doen. Het volledige 

document leest u op onze website.  

 

KORTE UPDATES VANUIT DE WERKGROEPEN 

Nieuws uit de werkgroep Toerusting leerkrachten 

De werkgroep Toerusting leerkrachten is volop bezig te inventariseren hoe ouders, 

leerkrachten en IB-ers denken over Passend Onderwijs en autisme. Dit wordt in de nabije 

toekomst verder uitgewerkt, door ook belangstellenden vanuit ASSertief te bevragen. 

Daarnaast is in contact met verschillende PABO’s in kaart gebracht wat de mogelijkheden 

en wensen zijn rond het toerusten van leerkrachten in opleiding om met autisme om te 

kunnen gaan in de klas. Het inventariseren van bestaande materialen is een doorlopende 

activiteit. De werkgroep probeert dit najaar op basis van alle verzamelde informatie een 

begin te maken met het ontwikkelen van materiaal dat binnen PABO’s zal kunnen 

bijdragen aan het overbrengen van kennis over en vaardigheden voor het ondersteunen 

bij autisme in de klas. 

 

Nieuws uit de werkgroep Onderwijstransities 

Op dinsdag 22 september kwamen ouders van 

jongeren met autismeproblematiek bij elkaar om hun 

ervaringen (en die van hun kinderen) met de transitie 

van basis- naar voortgezet onderwijs met elkaar en 

de onderzoekers te delen. De primaire doelstelling 

van deze focusgroep was om erachter te komen 

tegen welke problemen de jongeren aanliepen voor, 

tijdens en na de transitie en wat jongeren zou 

kunnen helpen bij het maken van deze overstap. 

Focusgroepen met kinderen en onderwijsbegeleiders 

hebben ook al plaatsgevonden en de focusgroep met 

docenten zal nog plaatsvinden. Deze verzamelde informatie zal gebundeld worden in een 

wetenschappelijk artikel en gebruikt worden om de leerdoelen voor de serious game (en 

bijbehorende professionaliseringmodules) te bepalen. Voor meer informatie over project 

FLOW zie http://flow.hr.nl  

 

 

 

 

http://autisme-samendoen.nl/updates/article/7496/voortgangsrapportage-samen-doen
http://flow.hr.nl/
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ANDER NIEUWS 

Klankbordgroep ASSertief  

In september zijn de leden van ASSertief die hebben 

aangegeven graag mee te willen denken over het 

thema ‘Onderwijs – basisschool en voortgezet 

onderwijs’ benaderd om deel te nemen aan 

bijeenkomsten over onderwijstransities. De 

werkgroep Onderwijstransities is bezig een protocol 

(Transition Pack genaamd) te ontwikkelen. Dit 

protocol is bedoeld om de overgang van basis- naar 

voortgezet onderwijs voor kinderen met 

autismespectrumproblemen makkelijker te maken. 

Deze Transition Pack bestaat al in Groot-Brittanië, en de werkgroep gaat dit protocol 

geschikt maken voor het Nederlands onderwijssysteem. De werkgroep gaat in gesprek 

met ouders van kinderen die de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs nog niet 

zo lang geleden hebben gemaakt om ook hun ervaringen mee te nemen in dit project. 

 

We verwachten binnenkort nog meer vragen vanuit de werkgroepen voor deelnemers 

van ASSertief. Heb je je nog niet aangemeld voor de klankbordgroep, en wil je graag 

meedenken? Meld je dan aan. Eerst meer lezen? Lees hier de leaflet. 

 

Website: highlights in het Engels 

De highlights van de website – missie, doelstellingen en werkgroepinformatie - zijn 

vertaald in het Engels. Prettig, wanneer je contacten uit binnen- of buitenland die geen 

Nederlands spreken wilt informeren over Samen Doen. Bekijk de pagina op de website. 

 

Resultaten werkgroepen 

De werkgroepen werken gestaag aan hun doelstellingen. (Tussentijdse) uitkomsten 

worden gepresenteerd in bijvoorbeeld artikelen, symposia, blogs en andere uitingen. Al 

deze opbrengsten worden verzameld op de website van Samen Doen. Bezoek de pagina 

op de website om de eerste opbrengsten van verschillende werkgroepen te bekijken. 

 

 

EXTRA 

 Autisme TV, Openhartig gesprek Birsen Basar  

 Nieuwsbrief Vanuit Autisme Bekeken 

 Nieuwsbrief Autismenetwerk ZHZ:  

 Nieuwsbrief Reach-Aut – Academische werkplaats autisme 

 Vanuit Autisme Bekeken, Maatschappelijke Business Case 

 

 

AGENDATIPS 

 18 november 2015 

Congres Autisme: transities in de sociale context 

Locatie: Isala Theater, Capelle aan den IJssel 

Bekijk het programma en meld u aan. 

 16 en 17 november 2015 

1st European Conference on Supported Education 

Een conferentie voor professionals die betrokken zijn bij jongeren met psychische 

problemen om zich in twee dagen op de hoogte te stellen van nationale en 

internationale initiatieven op het gebied van Begeleid Leren. Gerenommeerde 

sprekers vullen het plenaire gedeelte en daarnaast zijn er 28 workshops en meer dan 

20 posterpresentaties. Bekijk de website. 

 Save the date: 18 februari 2016  

Tweede Jaarsymposium Transitiepsychiatrie 

http://autisme-samendoen.nl/klankbordgroep
http://autisme-samendoen.nl/werkgroepen/onderwijstransities
http://autisme-samendoen.nl/klankbordgroep/aanmeldformulier
http://autisme-samendoen.nl.server11.firstfind.nl/Leaflet%20ASSertief.pdf
http://autisme-samendoen.nl/english
http://autisme-samendoen.nl/resultaten
https://www.youtube.com/watch?v=tb_fTSN68s8
http://us7.campaign-archive2.com/?u=3da2f1048fdb8d860f936971f&id=96900fe795&e=760a9060a9
http://meeplus.m16.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=pnBHfrazddnYir7&actId=31440569&command=openhtml
http://us6.campaign-archive2.com/?u=a8dfbcab07a8c68822c2d7160&id=95025fc161
http://www.vanuitautismebekeken.nl/mbc
http://www.autismecongres.yulius.nl/
http://autismecongres.yulius.nl/aanmeldformulier-voor-professionals
http://www.supportededucation.eu/conference
http://www.lemion.nl/ymh/
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CONTACTGEGEVENS 

 Kirstin Greaves-Lord, inhoudelijk projectleider 

 Barbara Brouwer, projectcoördinator 

 Laura Mukrab, communicatieadviseur 

 

Bereikbaar via: info@autisme-samendoen.nl en  

088-4056155. Postadres: Dennenhout 1,  

2994 GC Barendrecht.  

 

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief 

mailto:info@autisme-samendoen.nl
http://autisme-samendoen.nl/nieuwsbrief



