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Beste lezer, 

 

De maanden gaan snel voorbij. Dit is alweer de juni edi-
tie.Hopelijk kunnen we nu gaan genieten van lekkere war-
me dagen, in de avond gezellig buiten zitten met vrienden. 
Voor sommige onder ons is er nu ook een spannende tijd 
aan gebroken, ben ik geslaagd of moet ik nog een her-
examen gaan maken.    

 

Onze vernieuwde website wordt goed bezocht, en dat doet 
ons  deugd. Met regelmaat worden er ook steeds aanpas-
singen gedaan, om het allemaal nog beter en soepeler te 
laten verlopen. Mocht u de website nog niet bezocht heb-
ben, is dat zeker een aanrader. U vindt hier alle informatie 
van onze AIC’s.  We zijn nog bezig met eventuele uitbrei-
ding, maar daar kunt u meer over lezen in deze nieuws-
brief. 

 

In deze editie staan weer vol met diverse interessante      
artikelen. We willen u dan ook veel leesplezier toewensen. 

U kunt redactionele stukken aanleveren tot 25 juni. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, 

Richard de Witte 
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Wij zijn te gast in een school, waar de 
deur normaliter op slot is. U kunt aan-
bellen, dan zal degene die opendoet u 
naar het lokaal begeleiden, waar u on-
ze vrijwilligers kunt ontmoeten. Het 
kan gebeuren dat het iets langer duurt 
voor er open gedaan wordt, wij vragen 
hiervoor uw begrip.  

U bent van harte welkom tijdens onze 
vaste openingstijden (van 09:30 uur tot 
11:30 uur).  

AIC Roosendaal gaat 

verhuizen 
 

Vanaf 1 juni 2017 kunt u ons vinden in het schoolgebouw van 
De Kameleon, Gerard ter Borchstraat 51 in Roosendaal.  

Op 9 juni a.s. hopen wij ook u te mogen begroeten op de eer-
ste koffie-ochtend op deze locatie.  Onze thema-ochtenden 
houden wij voortaan ook hier.  

Koffie-ochtend en thema-ochtend tot aan de zomervakantie 2017 

 

 
 

 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan 
kunt u deze stellen via aic-roosendaal@nva-nb.nl 

9 juni Koffie-ochtend 

16 juni Thema-ochtend 

23 juni Koffie-ochtend 

14 juli Koffie-ochtend 

mailto:aic-roosendaal@nva-nb.nl
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Het AIC verzorgt informatie- en documentatie voor en door men-
sen met autisme (ouders en partners van), waar echter ook an-
der geïnteresseerden gebruik van kunnen maken en dus van 
harte welkom zijn. 

 

- Plannen  activiteitenprogramma,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag met mensen werken, 

 

 

 

lotgenotencontactgroepen  georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

mailto:henrimaartens@nva-nb.nl
mailto:henrimaartens@nva-nb.nl
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Maar de eerste reactie op Jeroens gedrag kan zijn  ‘Hij is ongemotiveerd!’ ‘Zij 
heeft geen zin!’ ‘Als het niet in zijn straatje past wil hij er niet aan beginnen!’  
Regelmatig horen we deze opmerkingen over leerlingen met een autismespec-
trumstoornis op scholen.  
 
Het is belangrijk om er dan achter te komen waarom een leerling ongemotiveerd 
is.  

* Is hij eigenlijk wel ongemotiveerd? 
* Speelt het autisme een rol?  
* Wat maakt dat hij niet aan een taak begint?  
* Waarom toont hij geen interesse?  
* Waarom werkt hij niet samen? 
* Helpt straffen en belonen? 
• Wat kun je doen om toch de ontwikkeling te stimuleren?  
•  

Vaak heeft ongemotiveerd gedrag te maken met onduidelijkheid, onvoorspel-
baarheid, gebrek aan overzicht en vaardigheden. En als je denkt dat het toch 
niet gaat lukken, dan begin je er liever niet aan!  
 
Op 12 juni 2017 is er een lezing over het thema ‘Autisme en motivatie’.  
Saskia Sliepenbeek zal meer vertellen over motivatie met name bij leerlingen met 
een autisme spectrumstoornis.  
De lezing is interessant voor docenten, begeleiders en ouders van leerlingen 
met een autismespectrumstoornis.  
 
De lezing wordt gegeven op maandag 12 juni 2017 om 19.30 uur bij de MBS 
Eindhoven 
Venetiëstraat 43 in Eindhoven 
Graag inschrijven via het inschrijfformulier op de website.  
Kosten €10 (ter plaatse te voldoen)  
 
U bent van harte welkom!  
 
Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant 

 

Autisme en motivatie 

Jeroen (groep 8) gaat ‘écht nooit’ huiswerk maken, zo zegt hij.                           
Huiswerk is ‘saai’ en ‘stom’! ‘Ik ga niet twee uur huiswerk maken,                                                  
dan heb ik geen tijd voor mijn vrienden.’ Hij verscheurt zijn                                            
huiswerkopdracht en gaat onderuit gezakt zitten. Hij wil wel naar                                                
de HAVO om later naar een HBO  opleiding te gaan. Als ik hem                                                        
vertel, dat hij van mij echt niet meer dan 30 minuten per dag aan zijn huiswerk 
mag werken, gaat hij akkoord. Na twee weken vraag ik hoe het gaat met het 
huiswerk. Jeroen zegt losjes : ‘O, ik ben altijd na 5 minuten al klaar.’  

https://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/lezing-autisme-en-motivatie
https://www.autismesteunpunt.nl/saskia-sliepenbeek
https://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/lezing-autisme-en-motivatie
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Het AIC Breda organiseert op vrijdag 2 juni in samenwerking 
met NVA Noord-Brabant een koffie ochtend PLUS rondom het 
thema 

 

Structuur in het onderwijs 
Tijdens deze ochtend wordt een film gedraaid, waarin u leerlingen 
en hun leerkrachten volgt binnen de structuur, zoals die op hun 
school gegeven wordt. Axel, Jessie, Jelle, Gijs en Daniel zijn leer-
lingen met een grote behoefte aan structuur. School lijkt voor hen 
een sociale jungle waarin ze dagelijks moeten zien te overleven. 
Het kan er onveilig en onvoorspelbaar zijn. Door de structuur die 
hun scholen hen bieden, lukt het hen om onderwijs te volgen op 
een reguliere basisschool in de buurt. Er wordt structuur in tijd, 
ruimte, activiteit en personen geboden. Er is een goed contact tus-
sen school en ouders en leerkrachten verdiepen zich in wat deze 
leerlingen nodig hebben. De school wordt zo een veilige en voor-
spelbare plek, waar zij zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwik-
kelen.  

Els Brommet, voorzitter van NVA-Noord-Brabant, is betrokken geweest bij de pro-
ductie van deze film en zal deze ochtend aanwezig zijn om uw vragen te beant-
woorden. Els is zelf werkzaam geweest in het regulier onderwijs als intern begelei-
der. 

9.30 uur:    Inloop met koffie/thee 
 
10.00 uur:   Film “Structuur in het onderwijs”, aansluitend gele- 
     genheid om vragen te stellen en na te praten 
 
11.30 uur:   Einde ochtend 
 
Locatie:    MEE West-Brabant , Heerbaan 100, Breda 
 
Entree:    Gratis  
 
Aanmelden:   Tot uiterlijk woensdag 31 mei via de mail: 

AIC-Breda@nva-nb.nl 

mailto:aic-breda@nva-nb.nl
mailto:AIC-Breda@nva-nb.nl
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Het Autisme Informatie Centrum NVA is het Informatie en documen-

tatiecentrum voor (ouders) en partners van) mensen met autisme. 

Het is een vast onderdeel van de NVA en de centra worden bemand 

door een groep vrijwilligers 

Lotgenotencontact FILM avond      
     

 

Aflevering 3 (alles gaat goed) en aflevering 4 ( een nieu-
we start)   

Nico Marsman is ontslagen op zijn werk. Potentiele kopers 
aanraden om zo weinig mogelijk geld uit te geven is niet 
direct wat van een autoverkoper verwacht wordt. Het ge-
plande optreden dat Nico met De Mannen van Mars zou 
spelen op de opendeurdag van de zaak wordt dan ook 
geannuleerd. Thuisgekomen in de oude lingeriewinkel van 
zijn moeder, waar hij sinds haar dood terug is komen wo-
nen om voor zijn autistische broer te zorgen, deelt zijn 
vrouw Vera hem mee dat ze een pauze in hun huwelijk wil 
inlassen en terug naar hun appartement gaat. Nico’s leven 
zoals hij het kent, staat helemaal op de helling, maar hij
heeft geen idee wat hij er aan kan doen. 

Na de DVD gaan we met hen, die dat willen, in 
gesprek 

   

Woensdag 31 mei 2017 

Om 19.00 gaat de deur open en staat de koffie en thee klaar 

Aanvang film om 19.30 uur 

21.30 uur 
 
Wilt u komen? Meldt u dan aan vóór 28 mei via mailadres: aanmelding-aiceindhoven@nva-
nb.nl (vol=vol) 
 

Het AIC Eindoven is geopend  voor inloop op maandagavonden (19:00-21:00 uur) en op woensdag och-

tenden  (09:30—11:30uur)  

Locatie de Korenaer, Strauslaan 1  5653AJ Eindhoven 

E-mail: aic-eindhoven@nva-nb.nl 

Facebook: Https:://www.facebook.com/aiceinhoven1 

mailto:aanmelding-aiceindhoven@nva-nb.nl
mailto:aanmelding-aiceindhoven@nva-nb.nl
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 Heb je een blog en wil je 
die delen?  

De regio NVA Noord-Brabant heeft recentelijk de website vernieuwd, en vanuit 
het verleden staat daar een blog op. Nu zijn wij op zoek naar mensen die ook 
een blog kunnen schrijven en deze graag willen delen. Via de website van NVA 
Regio Noord-Brabant kan dat nu. 

Heb je altijd al een blog willen schrijven, maar je wist niet goed waar je de 
blog dan moet plaatsen op het internet, ook dan ben je welkom. 

Wat vragen we: 

* Het blog moet met enige regelmaat worden bijgewerkt. 
* De onderwerpen moeten autisme gerelateerd zijn. 
* Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst en zorgt ook 

voor de aanlevering hiervan. 
 

Dus lijkt het je leuk om jouw blog te delen met ons, of lijkt het je leuk om een 
nieuw blog op te gaan starten, neem dan contact op met onze secretaris    
Richard de Witte. Hij is te bereiken via: secretaris@nva-nb.nl 

 
We zullen dan zo mogelijk contact met je opnemen. 

mailto:secretaris@nva-nb.nl


   
     

 
      

   
9 mei j.l. heeft AIC Roosendaal 
Jeroen Spapens uitgenodigd met 
zijn solo programma, Juggle a fu-
ture. In deze show had Roosen-
daal de primeur van “Cas en de 
kleurenkroko”. Dit is een nieuw 
toneelstuk van Jeroen Spapens 
en daardoor ook de allereerste 
try-out. In dit stuk vertelt Jeroen 
op humoristische wijze een aantal 
belevenissen van Cas, die voor 
iedereen zeer herkenbaar waren.  
Daardoor werd er op sommige  
momenten een traantje weg ge 
pinkt, maar op andere momenten  
hartelijk gelachen. Natuurlijk demonstreerde Jeroen ook zijn jongleerkunsten. 
Het was een bijzondere avond, waarin er veel gelachen is, maar er ook ruimte was 
om na te denken. We hebben diverse krokodillen de revue zien passeren. 
Natuurlijk heeft Jeroen ook nog liedjes gespeeld uit zijn show “F*ck you Rainman”. 

Al met al hebben we een mooie thema-avond 
gehad, die volgens alle bezoekers zeker de 
moeite waard was, en ook voor herhaling vat-
baar is. Wie weet zal Jeroen al dan niet met 
zijn autimaatje Roosendaal in de toekomst 
weer bezoeken. 
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Oproep regio-consulent Regio Noord-Brabant 

 

Het bestuur van regio Noord- Brabant is op zoek naar een regio-
consulent.  
Het formele werkgeverschap is vanuit het landelijk buro van de NVA. 
Het gaat om een betaalde functie voor 10 uur per maand. 

Doel van de Functie: 

Het doel van de functie is om de verbinding tussen de AIC’s, NVA Noord Bra-
bant en andere informele en formele organisaties op het gebied van autisme te 
intensiveren, en het leggen van nieuwe contacten. Om dit te bewerkstelligen zal 
de regio-consulent zich bezighouden met het versterken van de belangenbehar-
tiging en de cliëntpositie in de regio. 

Profiel van de functie: 
Kennis: 
Hbo werk- en denkniveau; 
Kennis en inzicht in de problematiek en talenten van de doelgroepen 
Kennis van netwerken en samenwerkingsverbanden rondom de doelgroep in de regio; 
 
Specifieke functiekenmerken (competenties): 
Sociale vaardigheden voor het contactleggen met interne en externe contacten, zoals netwer-
ken. 
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van kennis en informa-
tie en het mede bedenken van uitvoeringsplannen. 
Stressbestendig  
Integer en enthousiasmerend 
Heeft plannings- en organisatievermogen voor het realiseren van werkzaamheden. 
Heeft een proactieve houding en is ondernemend voor het initiëren van activiteiten 
 
Functiewaardering: 
Functieboek CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening; 
Matrixfunctie: Schaal 7 of 8, afhankelijk van ervaring. 
 
Wat wordt er van u verwacht: 

Fungeert als eerste aanspreekpunt binnen de regio als het gaat om belangenbehartiging en het 
versterken van de cliënten positie 
Rapporteert tijdens het regiobestuursoverleg (eens in de 6 weken) over de voortgang, de wen-
sen en behoeften in de regio. 
Initieert en stimuleert activiteiten en (samenwerkings-)initiatieven in de regio. 
Onderhoudt interne en externe contacten, en legt waar mogelijk nieuwe contacten, zorgt voor 
nieuwe initiatieven en volgt afspraken op. 

Heeft u naar aanleiding van deze vacature interesse of heeft u verdere vragen, mailt u dan met 
onze secretaris. U kunt deze bereiken via: secretaris@nva-nb.nl   

 

mailto:secretaris@nva-nb.nl
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AIC Eindhoven 

Coördinator: Jolanda van Eijndhoven 

email:  

jolandavaneijndhoven@nva-nb.nl 

of 

aic-eindhoven@nva-nb.nl  

 

AIC Tilburg 

Coördinator: Astrid den Hartog 

email:  

astriddenhartog@nva-nb.nl  

Of 

aic-tilburg@nva-nb.nl 

 

AIC Breda 

Coördinatoren: 

Danielle van den Houdt  
Karen Verschelden 

email:  

co-teambreda@nva-nb.nl  

of 

aic-breda@nva-nb.nl 

 

AIC De Kempen 

Coördinator: Pia Thijssen 

email:  

aic-dekempen@nva-nb.nl 

of 

piathijssen@nva-nb.nl 

Pagina  13 

mailto:jolandavaneijndhoven@nva-nb.nl
mailto:aic-eindhoven@nva-nb.nl
mailto:astriddenhartog@nva-nb.nl
mailto:aic-tilburg@nva-nb.nl
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AIC De Peel 

Coördinator: Cockie van Oosterhout  

email:  

aic-depeel@nva-nb.nl 

 

AIC Roosendaal 

Coördinatoren: 

                                                                                    
Carolien van der Kuijp  

Mieke Boenders 

email:  

co-teamroosendaal@nva-nb.nl 

Of 

aic-roosendaal@nva-nb.nl 

 

AIC Bergen op Zoom 

Coördinator: Susanne Baan 

email:  

aic-bergenopzoom@nva-nb.nl 

Of 

susannebaan@nva-nb.nl 

 

AIC den Bosch 

Coördinatoren: 

Leo Lenders 

email: 

aic-denbosch@nva-nb.nl  
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