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PROVINCIALE CONTACTPERSONENDAG 

 

BEJEGENING 
 

 

PROGRAMMA 

 

 9.30- 10.00 uur Ontvangst en registratie 

 

10.00- 10.20 uur Welkomstwoord en introductie World Café door dagvoorzitter Fanny 

Koerts.  

 

10.20- 11.30 uur World Café, inclusief koffie en thee  

 

11.45- 12.30 uur Workshops (parallelsessie 1) 

 Workshop 1: Komt een man bij de balie, door Jan Kees Dieleman 

Workshop 2: Van  Idee tot Project! De kracht van samenwerken: 

onderweg naar participatie en betaald werk, door Jacco 

Schlingmann, Annemiek Kramer en Gemmy Peters. 

 Workshop 3:  Autisme en verstandelijke beperking, door 

    psychologen van Elver.  

 Workshop 4:  Sensorische Informatieverwerking, door    

    Carolien ter Maat 

 

12.30- 13.30 uur Lunch 

 

13.30- 14.15 uur Lezing over Vrouwen en autisme, door mevrouw Annelies Spek, klinisch 

psycholoog, senior wetenschappelijk onderzoeker en hoofd van het 

Autisme Kennis Centrum in Utrecht.  

 

14.30- 15.15 uur Workshops (parallelsessie 2) 

 Workshop 1: Komt een man bij de balie, door Jan Kees Dieleman 

Workshop 2: Van  Idee tot Project! De kracht van samenwerken: 

onderweg naar participatie en betaald werk, door Jacco 

Schlingmann, Annemiek Kramer en Gemmy Peters. 

 Workshop 3:  Autisme en verstandelijke beperking door 

    psychologen van Elver. 

 Workshop 4:  Workshop Sensorische Informatieverwerking, door  

    Carolien ter Maat 
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15.15- 15.45 uur Pauze, koffie en thee 

 

 

15.45- 16.15 uur klASSe Award  

Uitreiking door Fanny Koerts en  

de winnaars van 2015: Floris en Bob van autobedrijf Wassink 

 

16.15- 16.30 uur  Afsluiting: Janneke van Bockel leest voor uit haar nieuwste boek: 

Uitlegmoeder.  

  Tijdens de dag is er de mogelijkheid om de boeken van Janneke aan te 

schaffen, desgewenst kan zij deze signeren. 

 

16.30- 17.00 uur Borrel en netwerken.   
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Toelichting bij de sprekers en het programma 
 

Plenair gedeelte  
 

 
Mevrouw Fanny Koerts houdt zich bezig met het creëren van nieuwe perspectieven, 

sociale dynamiek en talentontwikkeling . Dit doet zij het liefst met (maatschappelijke) 

organisaties die net zo leergierig zijn als zijzelf. Fanny is 1 van initiatiefnemers van 

Jimmy’s en Up to Us. 

 

Mevrouw Annelies Spek is hoofd van het Autisme Kennis Centrum in Utrecht. Ze is  

klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker,  gepromoveerd in ASS bij 

volwassenen. 

 

Mevrouw Janneke van Bockel coacht, schrijft, spreekt en denkt over het 

ouderperspectief vanuit haar bedrijf MetaMama. Ze is initiatiefnemer van de landelijke 

Verwendag voor ouders van een kind met autisme met de bijbehorende 

Facebookgroepen en studiedagen, verzon de Meeleefkaartjes voor ouders en is 

directeur van Stichting Ovaal met Autismecafés voor en door ouders in heel 

Nederland. 

 

Workshops parallel sessies I en II 

 

Workshop 1: Komt een man bij de balie, door Jan Kees Dieleman 

 
De workshop wordt verzorgd door Jankees Dieleman, cliëntondersteuner van MEE Oost, onder 

andere werkzaam bij de gemeente Zevenaar. (Een workshop die in aanzet bedoeld is voor 

bijvoorbeeld schuldhulpverleners bij gemeentes, medewerkers bij woningbouwstichtingen, sociale 

diensten en medische instellingen.) Hoe communiceer ik met mensen die misschien anders 

communiceren dan je zou verwachten? Weet jij wat jouw houding en gedrag betekenen voor een 

cliënt en ben jij je bewust van wat de cliënt bij jou oproept? Is het daarbij echt zo belangrijk 

onderscheid te maken tussen verschillende beperkingen? Aan de hand van praktijksituaties wordt 

geprobeerd om inzicht in het contact en daarmee de effectiviteit van de communicatie met 

cliënten te verbeteren. 

 

Workshop 2: Van  Idee tot Project! De kracht van samenwerken: onderweg naar participatie 

en betaald werk, door Jacco Schlingmann, Annemiek Kramer en Gemmy Peters. 
 

Met deze workshop willen we mensen enthousiast maken om de daad bij het woord te voegen en van 

hun idee een Project te maken. We besteden hierbij aandacht aan die aspecten die van belang zijn 

om te komen tot een succesvol project en hoe houd je enthousiasme “levend”, ook bij tegenslag. 

‘START’, een initiatief van Jacco Schlingmann, winnaar van de KlASSe-award van 2014,  is het lichtend 

voorbeeld tot welke mooie resultaten een idee kan leiden. En dan heb je een mooi idee, maar hoe ga 

je dit financieren? Er wordt uitleg gegeven over subsidiemogelijkheden en hoe je dit aan kunt pakken. 

Welk idee heb jij? Tijdens deze workshop brengen we je ook in contact met collega’s die, net als jij, 

ideeën hebben of die zich willen laten inspireren. Samen gaan jullie bespreken welke stappen er gezet 

zouden kunnen worden om van idee naar een project toe te werken. 
 

 

http://www.wijzijnjimmys.nl/
http://www.uptous.nl/
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Workshop 3: Autisme en verstandelijke beperking 

 
De workshop zal aandacht vragen voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Of 

kunnen we beter spreken van iemand met autisme en een verstandelijke beperking. Om deze vraag 

nader te onderzoeken zullen we met behulp van een casus, nader ingaan op herkenning van autisme 

en een verstandelijke beperking. Voorts zal ingegaan worden op de wijze waarop de ondersteuning 

het beste plaats kan vinden.  
 

 

Workshop 4: Sensorische informatieverwerking, door Carolien ter Maat 
 

Elk kind krijgt informatie binnen via de zintuigen: zien, horen, voelen, evenwicht, ruiken/proeven. Het 

opnemen van deze zintuiglijke prikkels vanuit  de omgeving en het eigen lichaam en vervolgens 

verwerken en omzetten in doelgerichte handelingen wordt sensorische informatieverwerking genoemd. 

Als er iets mis gaat in het proces van sensorische informatieverwerking, kunnen allerlei alledaagse 

handelingen problemen opleveren. Zo kan zitten moeilijk zijn voor een kind, of worden handelingen 

zoals aankleden, aanraking en haren kammen als vervelend. Of het horen van sommige geluiden. In 

deze workshop zal uitleg worden gegeven over  wat sensorische informatieverwerking inhoudt en wat 

dit kan betekenen voor een kind en zijn omgeving. Ook zal ingegaan worden op hoe we kunnen 

signaleren dat een kind moeite heeft met het verwerken van deze prikkels en wat de mogelijkheden 

van de ergotherapie hierbij zijn voor een kind, ouders en begeleiders / leerkrachten van een kind. 
 

klASSe Award 

De klASSe-Award is een prijs voor personen, instellingen en bedrijven die zich in dit 

jaar op een autisme vriendelijke manier hebben ingezet voor mens(en) met autisme. 

De prijs is een initiatief van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. 

 

Janneke van Bockel 

Er zijn weinig boeken over tieners met autisme. Janneke van Bockel gunt je een 

openhartige inkijk in haar gezin: de eerste verliefdheid, de moeizame overgang naar 

de middelbare school, het samen - met vallen en opstaan - leren omgaan met 

autisme. Hoe begeleid je als ouder een meer dan gemiddeld kwetsbare tiener wiens 

ontwikkeling niet altijd aansluit bij het tempo dat de buitenwereld verwacht? Hoe 

geef je je dochter beetje bij beetje meer zelfstandigheid in een voor haar zo 

onvoorspelbare wereld? En hoe bezorg je de buitenwereld de nodige ondertitels om 

haar gedrag en gevoelens beter te kunnen plaatsen? 


