
  

SAG  
 

Maart 2023 nummer 
3 

 Nieuwsbrief SAG Veluwe & Oost Gelderland 

               
 

 

  

 

Inhoud 

Terugblik SAG 

netwerkbijeenkomst 

Oost-Veluwe  

Data SAG netwerk-

bijeenkomsten  

NVA NW Veluwe- 

autismeweek 2023 

Symposium “UNIEK 

Talent: kwaliteiten 

van autisme” 

Vacature Activiteiten- 

en woonbegeleider 

Betach 

Loekemeijer-

methode Handboek 

Autisme en 

Gehechtheid 

Deelnemers gezocht 

(docent en leerling) 

voor onderzoek 

NVA | alle informatie 

over de 

Autismeweek 2023 

 Terugblik SAG netwerkbijeenkomst Oost-Veluwe (regio Apeldoorn) 

 

Donderdag 16 maart 2023   

Fijn dat we met zoveel mensen (ca. 30) 

aanwezig waren bij de SAG-

netwerkbijeenkomst Oost-Veluwe bij 

Youngster in Beekbergen.  

Lytitia van Binsbergen deelde 

informatie over aanbod en 

ontwikkelingen bij Youngster. 

Vervolgens werd er aan de 

gesprekstafels kennisgemaakt met 

elkaar en elkaars aanbod en was er een levendige uitwisseling rondom verschillende thema’s. 

Aan bod kwamen onder meer levensloopbegeleiding, inzet van ervaringsdeskundigheid, 

psycho-educatie, onderwijs. Vooraf ingebrachte vragen werden besproken, er werd kennis en 

ervaring uitgewisseld en inspiratie opgedaan.  

Reacties: ‘fijn om zoveel mensen te leren kennen; er hing een leuke sfeer; inspirerend; goede 

invulling; fijne tijdsduur & locatie; leuke bijeenkomst met veel kennis; zinvol.’ 

Er was veel belangstelling voor een bewijs van deelname, 20 mensen hebben deze inmiddels 

in hun bezit. De informatie van alle flap-overs kan iedereen komende week tegemoet zien!  

Dank allemaal voor jullie komst, inbreng & uitwisseling! En een speciaal dank je wel aan 

Youngster en de jongeren die ons zo gastvrij welkom hebben geheten, de weg hebben 
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gewezen en de catering verzorgd! Zie hier de terugblik van Youngster. 

Donate van Rijswijk, coördinator SAG Veluwe & Oost Gelderland.  

 

Data SAG netwerkbijeenkomsten Oost Gelderland en NW- en Zuid Veluwe 

De andere SAG regio’s komen op de volgende data bij elkaar: 

- Donderdag 23 maart 2023, regio Oost Gelderland (Doetinchem) 

- Donderdag 13 april 2023, regio NW Veluwe (Harderwijk) 

- Dinsdag 18 april 2023, regio Zuid Veluwe (Ede) 

Er zijn al vele aanmeldingen binnen, mocht je in je eigen en/of een andere regio aanwezig 

willen zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen dan hoor ik dit graag: 

d.vanrijswijk@meesamen.nl 

 

NVA NW Veluwe- autismeweek 2023 

De NVA NW Veluwe deelt graag deze flyer met jullie met activiteiten die zij samen met 

Autisme Spiegel en Zorg Dat in de autismeweek organiseren.  

 

Symposium “UNIEK Talent: kwaliteiten van autisme” | 31 maart 13.30- 17.00 uur 

Stichting UNIT Academie in Nijmegen bestaat 15 jaar en gaat dit vieren met een symposium. 

De focus van dit symposium is gericht op de sterke kanten, de kwaliteiten en de talenten van 

volwassenen met autisme. Het symposium is voor iedereen die zin heeft in een interessante 

middag, wil genieten van mooie kunst en graag meer wil weten over talent bij mensen met 

autisme en hoe je deze zelf, als vriend of familielid, als collega of als werkgever meer tot bloei 

kan laten komen. 

Sprekers zijn o.a. Annelies Spek (het hoofd van het Autisme Expertise Centrum), Judith Visser 

(schrijver van o.a. Zondagskind, een autobiografische roman over opgroeien met autisme), 

Robin Bleeker (dichter, liedschrijver en cabaretier), en een werknemer en werkgever die het 

onderwerp vanuit werkperspectief belichten. Hugo Borst (eigenaar van Galerie Weisbard in 

Rotterdam, gespecialiseerd in outsider art) zal in gesprek gaan met een paar sprekers…… 

Naast het Symposium UNIEK Talent organiseren we ook een online kunstveiling. 

Voor alle informatie en aanmelden: Het symposium “UNIEK Talent” (unitacademie.nl) 

 

Vacature Activiteiten- en woonbegeleider Betach 

Geachte leden van het SAG, graag breng ik, deze als bijlage meegestuurde vacature, onder 

jullie aandacht. Wellicht weten jullie iemand die hierop zou willen solliciteren. 

Het zou ook zomaar kunnen dat jullie nog iemand in je archief gestopt hebben die met een 

(open) sollicitatie bij jullie op dat moment niet terecht kon. En heb je de CV van deze 

sollicitant nog wel in je bezit, geef me dan a.u.b. een seintje. 

Van harte aanbevolen, deze unieke baan binnen een heel kundig en gemotiveerd team. 

https://www.dropbox.com/s/orpxskx0szrdtp8/Youngster%2C%20terugblik%20SAG%20netwerkbijeenkomst%20Oost%20Veluwe%2C%2016%20maart%202023.pdf?dl=0
mailto:d.vanrijswijk@meesamen.nl
https://www.dropbox.com/scl/fi/6n1j340xrgn5jnijzqt00/NVA-NW-Veluwe-Flyer-autismeweek-2023.doc?dl=0&rlkey=9lbuyx5sopcrlk77z073yh69f
https://unitacademie.nl/het-symposium.php
https://www.dropbox.com/s/zz7dftzoiy0trsz/V%20A%20C%20A%20T%20U%20R%20E-Activiteiten-%20en%20Woonbegeleider%2C%20Betach.pdf?dl=0


Alvast mijn dank aan jullie allen. Met vriendelijke groet; Peter H. Linker 

Locatiecoördinator Stichting Betach.T: 06-30256629 

 

Loekemeijermethode Handboek Autisme en Gehechtheid 

Het Expertisehuis Gehechtheid presenteert het boek 

‘Loekemeijermethode Handboek Autisme en Gehechtheid’ waarmee je 

zelf emotionele en sociale gehechtheidsontwikkeling bij autisme 

mogelijk kunt maken. 

Als je de diagnose autisme krijgt, roept dat een beeld op dat er geen 

ontwikkeling mogelijk is. Stel je voor dat er wel degelijk ontwikkeling 

mogelijk is bij autisme? Stel je voor dat de huidige cognitieve 

behandelmethodes deze ontwikkeling juist belemmeren? Wat is er dan 

wel nodig? 

https://www.yvonneloekemeijer.com/loekemeijermethode-handboek-autisme-en-

gehechtheid 

 

Deelnemers gezocht (docent en leerling) voor onderzoek 

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen doen wij onderzoek naar de inclusie en het leren van 

leerlingen met autisme in het regulier voortgezet onderwijs. Het doel van dit onderzoek is om 

te begrijpen welk gedrag van docenten helpend is voor leerlingen met autisme om zich te 

ontwikkelen, gemotiveerd te zijn om te leren en het gevoel te hebben erbij te horen.  

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, zijn wij op zoek naar een docent wiskunde, Engels of 

Nederlands en een leerling met autisme uit de klas van deze docent die beide deel willen 

nemen aan dit onderzoek.  

Hier vindt u alle informatie over het onderzoek en de wijze van aanmelden.  

 

NVA | alle informatie over de Autismeweek 2023 

Via deze link vind je alle informatie over de Autismeweek. We zijn achter de schermen keihard 

aan het werk om ook dit jaar autisme op de kaart te zetten bij het Nederlands publiek. We 

willen tenslotte met elkaar blijven bouwen aan een autismevriendelijke samenleving! Daarom 

is thema van de Autismeweek 2023: Hoe uniek ben jij? Diversiteit binnen het spectrum van 

autisme. 

VAB  | TheeTalkshow: maatwerk voor mensen met autisme   

Op woensdag 29 maart van 15.00 tot 16.00 uur organiseert stichting Vanuit autisme bekeken 

(VAB) een online TheeTalkshow. In de talkshow ‘maatwerk voor mensen met autisme’ gaan 

gasten in gesprek over hoe maatwerk bijdraagt aan een inclusieve samenleving. 

TheeTalkshow: Maatwerk voor mensen met autisme | Vanuit autisme bekeken 

 

https://www.yvonneloekemeijer.com/loekemeijermethode-handboek-autisme-en-gehechtheid
https://www.yvonneloekemeijer.com/loekemeijermethode-handboek-autisme-en-gehechtheid
https://www.dropbox.com/s/nuehkr8evcqmu4j/2023%20RUG%20brief%20onderzoek.pdf?dl=0
https://c.spotler.com/ct/m19/k1/ARf_hGHzA2GCJgZIsUf4BhLyjndheI2NRka_-3eHfFNHjtlOoXRJu-Ry1RoJ1NCiMfNcb6R9hyWqGY6nHbwz0w/tTYqr8hngLZWrBr
https://www.vanuitautismebekeken.nl/theetalkshow


 

 

Autisme Café de Paris | Geert Verhoef 

Geert Verhoef, lid SAG Ervaringsteam is geinterviewd door de Stentor.  

Jezelf kunnen zijn, zonder je meteen af te moeten vragen of jouw gedrag wel sociaal wenselijk 

is. Dat is de kern van het Autisme Café, dat iedere derde woensdag van de maand in 

Apeldoorn wordt gehouden. Na het sluiten van Café Schenkers moest initiatiefnemer Geert 

Verhoef op zoek naar een nieuwe locatie. ,,Heel mooi dat Café de Paris ons zo welkom heeft 

geheten.’’ Geert uit Apeldoorn ontmoet nieuwe mensen in Autisten Café: ‘We zijn zoals we 

zijn’ | Apeldoorn | destentor.nl 

 

Rondom Autisme Doetinchem | Nieuwsbrief 

Rondom Autisme deelt graag de informatie van het aanbod in maart en april en nodigt 

mensen uit om deel te nemen.  

Nieuwsbrief RondomAutisme | #3 mrt-apr 2023 | (email-provider.eu) 

Spelletjesavond Wende  

Donderdag 30 maart viert Wende de Autismeweek met een spelletjes avond. Van 19:00 tot 

22:00 uur zullen wij in groepen een aantal gezellige spelletjes spelen. Neem gerust je eigen 

spelletjes mee, al kunnen wij niet garanderen dat je spel ook wordt gespeeld. Ken je het spel 

niet? Geen probleem, er zijn mensen aanwezig die jouw het spel kunnen uitleggen.  

De locatie is de Octopuszaal van Gigant. Vragen en aanmelden kan via 

wendeapeldoorn@hotmail.com. Tot dan! Met vriendelijke groet, Lianne, Wende Apeldoorn. 

 

Contact en/of aanleveren informatie 

Donate van Rijswijk 

Coördinator SAG Veluwe en Oost Gelderland 

d.vanrijswijk@meesamen.nl | www.autismegelderland.nl | www.autismeapeldoorn.nl 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/geert-uit-apeldoorn-ontmoet-nieuwe-mensen-in-autisten-cafe-we-zijn-zoals-we-zijn~ac2badac/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/geert-uit-apeldoorn-ontmoet-nieuwe-mensen-in-autisten-cafe-we-zijn-zoals-we-zijn~ac2badac/
https://rondomautisme.email-provider.eu/web/dbpvtwpge8/ua7cnszzya/g1tjz8ady0/lluw68ie5v
mailto:wendeapeldoorn@hotmail.com
mailto:d.vanrijswijk@meesamen.nl
http://www.autismegelderland.nl/
http://www.autismeapeldoorn.nl/

