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Het team van Samen Doen! wenst u een voorspoedig 2016! In deze zesde 

nieuwsbrief van Samen Doen! kijken we terug op de halfjaarlijkse bijeenkomst 

van 9 december 2015. U vindt in deze nieuwsbrief onder andere een korte 

terugblik naar deze bijeenkomst en de posters die de werkgroepen die dag 

hebben gepresenteerd. Verder leest u weer veel andere interessante berichten, 

linkjes en agendatips. De volgende thema’s komen aan bod:  

 In de spotlight: terugblik op de halfjaarlijkse bijeenkomst van 9 december, inclusief 

alle posters van de werkgroepen 

 Klankbordgroep ASSertief 

 Agendatips voor congressen en bijeenkomsten  

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

 

 

SPOTLIGHT 

Terugblik halfjaarlijkse bijeenkomst 9 december 2015 

Het thema van de vierde halfjaarlijkse bijeenkomst was 

‘verbinding’. Samen Doen!, de naam zegt het al, gaat over 

het gezamenlijk werken aan de doelstellingen. De 

werkgroepen zijn nu bijna anderhalf jaar op weg. Het eerste 

jaar heeft bij veel werkgroepen in het teken gestaan van 

kennis verzamelen en met elkaar delen, en het nader 

concretiseren van de wijze waarop toegewerkt gaat worden 

naar de uiteindelijke doelstellingen. Vanuit de werkgroepen 

hoorden we de laatste tijd steeds vaker dat men nieuwsgierig was naar wat er in de 

andere werkgroepen gebeurt. Waar zitten mogelijkheden om van elkaar te leren? Kunnen 

we samenwerken? Omdat we het belangrijk vinden dat de werkgroepen ook over de 

werkgroepen heen elkaars kennis en ervaring benutten, was een deel van de 

halfjaarlijkse bijeenkomst ingeruimd om eens ‘bij de buren’ te kijken. 

 

Alle werkgroepen hadden een poster voorbereid waarop uiteen werd gezet waar de 

betreffende werkgroep aan werkt. De aanwezigen kregen wat tijd om alle posters te 

bekijken en te kiezen bij welke werkgroep zij wilden meeluisteren. Dit was dus een 

andere werkgroep dan de werkgroep waarbij men normaal gesproken is aangesloten. De 

trekkers van de werkgroepen zijn vervolgens ongeveer een uur met de deelnemers in 

gesprek gegaan, met als grote doel dat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen alle 

verschillende werkgroepen. De aanwezigen waren erg enthousiast om op deze manier 

meer van de andere werkgroepen binnen Samen Doen te weten te komen.  

Na deze onderlinge uitwisseling vonden, zoals gebruikelijk, de reguliere 

werkgroepvergaderingen plaats. 

 

Alle posters vindt u op de website autisme-samendoen.nl >   

 

 

 

http://autisme-samendoen.nl/contact/downloads
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ANDER NIEUWS 

Nieuwe communicatieadviseur Samen Doen 

Laura Mukrab, de communicatieadviseur van Samen Doen, heeft een nieuwe baan binnen 

Yulius. Hierdoor legt zij haar taken binnen Samen Doen neer. Laura was vanaf het begin 

betrokken bij Samen Doen en heeft onder andere veel werk verzet bij het ontwikkelen 

van de huisstijl en het opzetten van de website. We danken Laura hartelijk voor haar 

enthousiaste inzet. Vanaf 1 januari 2016 is Jody van der Helm, communicatieadviseur bij 

Yulius KJP/Autisme, aangetrokken als nieuwe communicatieadviseur voor Samen Doen. 

Welkom, Jody! 

 

 

Klankbordgroep ASSertief  

Vanuit de werkgroepen arbeid en zorgtransities 

wordt een uitvraag voorbereid aan de 

klankbordgroep ASSertief. De deelnemers die 

aangegeven hebben interesse te hebben in deze 

thema’s ontvangen binnenkort een bericht via e-

mail.  

 

 

Professionalprofielen 

Wil je meer weten over de professionals die werken 

aan Samen Doen!? Bekijk de profielen op de website > Zit je in één van de werkgroepen 

en sta je er nog niet tussen? Laat het ons via e-mail (samendoen@yulius.nl) weten, dan 

voegen we jouw informatie snel toe. 

 

 

EXTRA 

 Engagement, winter 2015 (NVA), “Vroeg signaleren en de sociale ontwikkeling 

stimuleren”, lees het artikel 

 Nieuwsbrief Autismenetwerk ZHZ, december 2015 >  

 Nieuwsbrief Reach-Aut, academische werkplaats autisme, oktober 2015 >  

 Nieuwsbrief ZonMw Jeugd, november 2015 > 

 Nieuwsbrief Vanuit Autisme Bekeken, november 2015 > en december 2015 >   

 

 

AGENDATIPS 

 18 februari 2016, Tweede Jaarsymposium Transitiepsychiatrie, lees meer > 

over het symposium en het programma. 

 11 maart 2016, Nationaal Autisme Congres, lees meer >  

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

 Kirstin Greaves-Lord, inhoudelijk projectleider 

 Barbara Brouwer, projectcoördinator 

 Jody van der Helm, communicatieadviseur 

 

Bereikbaar via: info@autisme-samendoen.nl en  

088-4056155. Postadres: Dennenhout 1,  

2994 GC Barendrecht.  

 

 

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief 
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