ASSertief
Klankbordgroep voor mensen
met autisme en hun familie

GEZOCHT!
Mensen met autisme of hun familie die willen meedenken én meepraten
over verschillende thema’s in relatie tot autisme.
Vind je het leuk om mee te denken over
één of meer van onderstaande thema’s?
Dan zijn we op zoek naar jou!
o Autisme bij peuters (vroegherkenning
en vroegbehandeling)
o Autisme bij kinderen op de basisschool
of in het voortgezet onderwijs
(toerusting leerkrachten en de
overgang van basisschool naar
voortgezet onderwijs)
o Autisme en relaties (vriendschappen
en romantische relaties)
o Autisme en werk (het vinden en
behouden van passend werk)
o Autisme en wonen (begeleid /
zelfstandig)
o Autisme en de overstap van zorg voor
jeugd naar volwassenenzorg
Als deelnemer aan ASSertief, kun je zelf
aangeven over welke thema’s je wilt
meepraten. Na aanmelding kun je per email verzoeken ontvangen om
bijvoorbeeld enquêtes in te vullen of deel
te nemen aan interviews of
groepsdiscussies.
Wat is ASSertief?
Om uit te kunnen leggen wat ASSertief is,
moeten we eerst beginnen bij te vertellen
wat Samen Doen! is.
Samen Doen! is één van de twee
academische werkplaatsen autisme in
Nederland en heeft als doel de participatie

in de samenleving van mensen met
autisme te verbeteren. Meedoen in de
samenleving kan voor mensen met
autisme een uitdaging vormen. Vooral bij
grote veranderingen in het leven is de
uitdaging voor mensen met autisme én
hun sociale omgeving groot. Denk aan
momenten als naar een andere school
gaan, verkering krijgen, werk vinden,
zelfstandig gaan wonen, of hulp zoeken bij
een nieuwe zorginstantie.
De organisaties die deelnemen aan Samen
Doen! gaan samen zorgen voor verdere
ontwikkeling en verspreiding van
producten op het gebied van begeleiding
van mensen met autisme tijdens grote
veranderingen in het leven. In de
academische werkplaats komen praktijk,
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en
beleid dichter bij elkaar door het delen,
bundelen en verspreiden van kennis.
Klankbordgroep ASSertief
Samen Doen! vindt het belangrijk om
producten te ontwikkelen waar zowel
professionals als mensen met autisme
graag mee willen werken. Daarom
stimuleert Samen Doen! het betrekken
van mensen met autisme en
ervaringsdeskundigen vanaf een vroeg
stadium in de productontwikkeling. Om dit
goed te kunnen doen is een
klankbordgroep opgericht: ASSertief.

Samen Doen! - Een academische werkplaats autisme ter bevordering van de
samenlevingsparticipatie van mensen met autisme door intersectorale samenwerking in de
begeleiding tijdens cruciale transities in de levensloop. Voor autisme zijn er twee academische werkplaatsen actief.
Samen Doen en Reach-Aut

ASSertief adviseert de gehele werkplaats.
De taken van de klankbordgroep zijn: het
waarborgen van het cliëntenperspectief bij
de productontwikkeling, adviseren bij de
implementatie en over de vorm en inhoud
van het op te richten ICT-platform.
ASSertief leest mee, reflecteert, praat
mee tijdens het ontwikkelproces en
ondersteunt bij het verzamelen van
informatie door bijvoorbeeld het invullen
van vragenlijsten, deelname aan
groepsdiscussies of persoonlijke
interviews.
What's in a name...
Ben je benieuwd waar de naam ASSertief
vandaan komt? Assertiviteit staat voor
een manier van communiceren waarbij de
partijen ieder het beste van hun ideeën
proberen te behouden door win-win
situaties te creëren. De eerste drie letters
verwijzen naar de veel gebruikte afkorting
voor de AutismeSpectrumStoornis. De
naam ‘ASSertief’ geeft net zo’n actief
gevoel als de naam ‘Samen Doen’.
Daarom passen deze twee goed bij elkaar.
We hopen op een ASSertieve inbreng van
de leden van de klankbordgroep!
Wil jij meedoen?
Heb je autisme of ben je (1e graads-)
familie van iemand met autisme
(bijvoorbeeld ouder, broer of zus)? En wil
je met ons meedenken? Sluit dan aan bij
ASSertief. Wij hebben je er graag bij!
Aanmelden gaat via de website: autismesamendoen.nl. We vragen je hier enkele
gegevens over jezelf in te vullen. Daarna
ontvang je een iets uitgebreidere
vragenlijst waarin je precies kunt
aangeven over welke thema's je zou
willen meedenken en op welke manieren
je dit zou willen doen.

Na aanmelding ontvang je gedurende de
looptijd van Samen Doen! (2014-2018) af
en toe van ons een verzoek om een
vragenlijst in te vullen of bijvoorbeeld mee
te praten in een groepsdiscussie of
interview. Ook word je via de nieuwsbrief
op de hoogte gehouden van de voortgang
van Samen Doen! en kun je soms leuke
dingen winnen. Denk aan kaartjes voor
een congres of een mooi boek. Uiteraard
kun je je altijd weer afmelden als je niet
langer wilt deelnemen aan deze
klankbordgroep; deelname is geheel
vrijwillig.
Kernprincipes
De naam van de Academische Werkplaats
Autisme is Samen Doen! Deze naam is
opgebouwd uit de eerste letters van onze
kernprincipes:
o Structureel
o Autisme
o Multidisciplinair
o Expertise
o Netwerk
o Denken
o Operationaliseren
o Effectueren
o Navolgen
Wil je meer weten over Samen Doen!?
Lees dan verder op de website autismesamendoen.nl
Meer informatie?
Kijk op autisme-samendoen.nl of stuur
ons een e-mail:
info@autisme-samendoen.nl
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