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Welkom
In aanloop naar de landelijke ‘Autismeweek’ (30 maart
tot en met 6 april 2019) organiseren Expertisecentrum
Autisme Amarant Groep, Stichting MEE regio Tilburg,
RIBW Brabant, ContourdeTwern, Regionaal Autisme
Centrum en Zintri Zorggroep wederom een Autisme Informatiemarkt in Wijkcentrum de Symfonie in Tilburg
Informatiemarkt
De informatiemarkt is deze avond doorlopend te bezoeken. De deelnemende instanties kunnen u helpen
met uw vragen over autisme en aanverwante zaken.
De drie lezingen worden op onderstaande tijdstippen
gegeven.

Lezingen
Hieronder vindt u meer informatie over de lezingen die gegeven worden.
Alle lezingen zijn net als de informatiemarkt gratis te bezoeken.
Aanmelden kan bij binnenkomst van de informatiemarkt. Er zijn maximaal
dertig plaatsen beschikbaar. Kom bijtijds want VOL = VOL.
19:15 - 20:00 uur, begane grond:

Birsen Basar - ‘Ambassadeur voor autisme’

Birsen is een jonge vrouw met autisme en zet deze in als haar kracht. Haar
missie is dat alle mensen met autisme voor zover dat kan, meedoen in deze
samenleving. Daarvoor is voorlichting en bewustzijn heel belangrijk. Puur,
eerlijk, grappig. Dit zijn een van de drie mogelijke woorden die je zult noemen als je bij een presentatie van Birsen bent geweest.
Birsen Basar : “Sinds november 2009 geef ik presentaties over mijn leven met
autisme. Ik geef presentaties over mijn autisme o.a. in Nederland, België en
Turkije maar soms ook in andere landen. Omdat ik dat inmiddels zo vaak heb
gedaan, zie ik mijzelf als een professionele spreker. Vanaf 2009 heb ik inmiddels meer dan 350 presentaties gegeven variërend van GGZ-instellingen tot
middelbare scholen, universiteiten, hogescholen, migrantengroepen, Autisme
Informatie Centra, congressen en diverse bedrijven. Mijn presentatie kan bijvoorbeeld gaan over mijn jeugd, onderwijservaringen (basisschool, HAVO en
HBO), werken met autisme, autisme in de allochtone cultuur, mijn autisme en
ik en ervaringen in de hulpverlening.”
Birsen Basar, www.birsenbasar.com

20:15 - 21:15 uur, eerste verdieping:

André Parren - ‘Grip op gamen en autisme’

André Parren is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van gamen.
Zijn jarenlange ervaring binnen het werken met gamers en (professioneel)
op¬voeders, hulpverleners en scholen leerde André dat de houding naar gamen negatief is. Is dit terecht?
André Parren : “Gamen hoort bij deze tijd en is niet meer weg te denken uit
onze samenleving. Dit brengt ook risico’ s met zich mee. Dit betekent dat de
kans op problemen met gamen vele malen groter is dan voorheen. En juist
gamers met Autisme lijken “vatbaarder” voor het ontwikkelen van problematisch game gedrag. Ik ben van mening dat het van groot belang is dat er oog
is voor en gedegen kennis over autisme en gamen (voor het volgen van deze
training is basiskennis omtrent Autisme vereist). Dit omdat gamen bij Autisme
vaak een functie kan hebben. Met deze lezing licht ik het gamegedrag m.b.t.
autisme toe. Op het gebied van games lijkt het of er een kenniskloof is ontstaan. Ouders en professionals weten vaak te weinig van het onderwerp af,
met het resultaat dat er niet adequaat gehandeld kan worden. Het valt me wel
eens op hoe negatief er tegen het fenomeen gamen wordt aangekeken, is dit
terecht? Al op jonge leeftijd lijken kinderen vaak meer verstand van gamen te
hebben dan hun opvoeders. Daarnaast is gamen een bezigheid waar te weinig
toezicht op wordt gehouden door opvoeders. Ik bekijk de wereld van gamen
vanuit meerdere perspectieven: o.a. vanuit de gamers, ontwikkelaars, vanuit
de ontwikkelingspsychologie en vanuit de opvoeder. Tijdens de interactieve
informatieavond is er ook ruimte voor vragen.”
André Parren, Grip op gamen, www.gripopgamen.nl

20:30 - 21:15uur, eerste verdieping:

Monica Doze - ‘Autisme en stress’

Monica Doze kreeg op haar 54ste de diagnose autisme. Zij werkt als loopbaan- en levenscoach. Stress is voor de meeste mensen met ASS een heel
herkenbaar thema. In het ‘gewone’ leven, maar zeker ook in werk. In haar
lezing vertelt Monica Doze kort over de oorzaken en de gevolgen van stress
bij autisme. Daarnaast bespreekt zij een aantal methoden die er zijn om
stress te verminderen. Haar informatie haalt Monica uit wetenschappelijke
inzichten en vertelt zij op een inspirerende en toegankelijke manier.
Monica Doze: “Al op jonge leeftijd was ik uitermate gefascineerd in menselijke
gedrag en communicatie. Ik vond de wereld ingewikkeld, begreep veel niet, en
besloot heel goed op te letten. Vreemd hoor, mensen zeiden dingen terwijl ik
toch echt voelde dat ze iets anders bedoelden, zogenaamde grapjes hadden
volgens mij vaak een venijnig kantje, ik keek, luisterde, verwonderde en sloeg
alles wat ik leerde op. Het lukt mij daarom goed om ‘mee te doen’, gedrag te
kopiëren en met mijn slimheid mijn ‘onkunde’ te maskeren. Een HBO opleiding lukte, net als daarna werken in het onderwijs en in het geneesmiddelen
onderzoek. Ik was en ben een toegewijde moeder, en sinds 12 jaar een gepassioneerde, ervaren loopbaan en communicatiecoach. Ja hoor, met zo nu en dan
wat therapie redde ik mij wel. Mijn werk was mijn hobby. Alleen was ik altijd
moe, heel moe, tot mijn benen mij niet meer konden dragen….. Op de leeftijd
van 54 jaar kreeg ik de diagnose ASS. Eerst de eerste verwarring , ik, zo sociaal
en flexibel, autisme? En toen kwam de opluchting: ik hoef niet meer te vechten
om ‘normaal’ te zijn, ik ben gewoon heel bijzonder! En nu zet ik mijn autisme
in als talent: ik geef inspirerende lezingen voor leergierige mensen die kennis
willen maken met met de wondere wereld van autisme. Daarnaast coach ik
mensen die willen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en in de relatie
met de buitenwereld”
Monica Doze, Passie voor werk, www.passievoorwerk.nl
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www.nva-nb.nl/aic-tilburg
www.amarant.nl
www.amarezorg.nl
www.gripopgamen.nl
www.autihelpende.nl
www.aactz.nl
www.autitravel.nl
Facebook: @AvondjeUit013
www.birsenbasar.com
www.buitenomcoaching.com
www.Bureau-Actief.nl
Facebook: @cafeeinsteintilburg.nl
www.ggzbreburg.nl
www.heppiness.nl
www.het-schatkistje.net
www.werkplaatsdemakerij.nl
www.impegno.nl
www.jados.nl

Juniorcare 				
Leermakers Zorggroep 		
MEE werkwinkel 			
MEE woonwinkel 			
Meneer Hond
			
Monica Doze (Passie voor werk)
Noble Senses Coaching 		
Quick ID 				
Regionaal Autisme Centrum
RIBW Brabant				
Sportcoach gemeente Tilburg
Stichting ‘t Anker 			
Stichting de As 			
Werkweb-autisme.nl
		
me-en-werk/werkweb-autisme/
Zintri Zorggroep 			
Zorgboerderij van Loon’s Hoekske
Zorgokee 				

www.juniorcare.nl
www.leermakerszorggroep.nl
www.meewerkwinkel.nl
www.meewoonwinkel.nl
www.meneerhond.nl
www.passievoorwerk.nl
www.noblesenses.nl
www.quick-id.nl
www.regionaalautismecentrum.nl
www.ribwbrabant.nl
www.steunpuntaangepastsporten.nl
www.stichtingtanker.com
www.stichtingdeas.nl
www.autisme.nl/over-autisme/autiswww.zintrizorggroep.nl
www.vanloonshoekske.nl
www.zorgokee.nl

Evaluatieformulier
Wij willen graag weten wat u van deze Informatiemarkt vindt zodat we
volgend jaar nog meer met de wensen van onze bezoekers rekening kunnen
houden. Het ingevulde evaluatieformulier helpt ons daarbij, deze kunt u bij de
Informatiebalie inleveren. Alvast hartelijk dank voor het invullen!
Heeft u nog vragen? Kom dan naar de Informatiebalie waar onze gastheren en
gastvrouwen u graag verder helpen.

Rustruimte

In de Symfonie is tijdens de autismemarkt Tilburg een aparte ruimte om
even tot rust te komen na alle indrukken. De route naar de ruimte is aangegeven met blauwe pijlen.

Namens de organisatie danken wij u voor uw
interesse. Wij wensen u een informatieve en
leerzame avond!
Expertisecentrum Autisme
Amarant Groep,
Stichting MEE regio Tilburg,
RIBW Brabant,
ContourdeTwern,
Regionaal Autisme Centrum en
Zintri Zorggroep.

Aantekeningen
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