NIEUWSBRIEF 2018
Mededelingen:

Introductie
Allereerst willen wij namens AB Het Spectrum u een prettige zomervakantie

Heeft u bepaalde
onderwerpen die u graag
in de nieuwsbrief zou
willen lezen, of
ervaringen die gedeeld
mogen worden dan kunt
u deze mailen naar
n.vandeweitgraven@abh
etspectrum.nl

Bijlagen:
•

Woonlocatie
Harderwijk

•

Brusjes cursus

•

Partner cursus

wensen. Een periode met veel vrije tijd en we wensen u een prettige tijd toe.
‘’ Het is weer zomer, laat niet alleen de zon stralen, maar straal ook zelf’’.

Van de directie:
In deze nieuwsbrief, zo aan het begin van de zomervakantie, informeer ik u graag over de interne
verandering bij AB Het Spectrum. Na ruim 13 jaar eigenaar/ directeur te zijn geweest van deze
specialistische organisatie draag ik het stokje over aan twee nieuwe eigenaren. Dhr. Joost Bremer en
dhr. Michiel Dijkman. Verderop in deze nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
In 2005 ben ik gestart, vanuit huis, met het begeleiden van personen met een Autisme Spectrum
Stoornis. Al snel bleek er zoveel vraag dat ik de ondersteuning niet allemaal meer zelf kon leveren.
Samen met andere gedreven pioniers zijn wij AB Het Spectrum verder gaan opbouwen. Met een
kwaliteitssysteem en keurmerk, mooi kantoor, contracten met verschillende gemeenten en het
binnen halen van veel kennis en expertise als gevolg. Nu 13 jaar later is de organisatie gegroeid naar
zo’n 70 medewerkers en 480 cliënten. De organisatie is in een tweede fase beland waarin het andere
aansturing en management vraagt. Voor mij een mooi moment om te besluiten mijzelf terug te
trekken en weer aan een geheel nieuwe uitdaging te beginnen.
Na een uitgebreide zoektocht heb ik twee heren ontmoet die vanuit dezelfde visie en ideologie AB Het
Spectrum willen voortzetten. AB Het Spectrum als zelfstandige organisatie gespecialiseerd in het
bieden van ondersteuning voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis of aanverwant. Inmiddels
zijn wij gestart met het overdragen van de werkzaamheden. Dit speelt zich met name af op de
achtergrond.

Bereikbaarheid:
Telefoon:
033-8884532

Graag wil ik u hartelijk danken voor het vertrouwen wat u heeft in AB Het Spectrum. Ik hoop dat ook
het vervolg van u traject naar volle tevredenheid zal zijn. Mocht u vragen hebben ten aanzien van
bovenstaande, stuur mij dan gerust een e-mail. j.meerding@abhetspectrum.nl

Nood(24/7):

Een hele plezierige en rustige zomer gewenst!

0646332475

Hartelijke groet,

Email:
info@abhetspectrum.nl

Judith Meerding
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Introductie nieuwe directie:
Dan toch ook nog even voostellen via de digitale nieuwsbrief. Vanaf 26 juni jl. zijn wij de nieuwe directieleden voor
Ambulante Begeleiding Het Spectrum.
Michiel Dijkman, 56 jaar geleden geboren en opgegroeid in Ede. Ik woon in Abcoude samen met Karen en we hebben 2
kinderen. Een dochter van 20 en zoon van 19 jaar. Ik beweeg en sport graag, maar is thans beperkt tot hockey en
hardlopen.
Mijn werkzame leven is begonnen in Ede. Voornamelijk gewerkt in de dienstverlenende en financiële sector. Uiteindelijk
verhuist naar Amsterdam en werkzaam geweest bij het cateringbedrijf Eurest Nederland in een diversiteit van operationele
bedrijfsonderdelen in de functie van directeur. Vervolgens gestart met een eigen onderneming, gespecialiseerd in het
optimaliseren van bedrijfsprocessen.
Joost Bremer, 49 jaar. Geboren in Amsterdam, waar ik ook mijn studie Economische Wetenschappen heb afgerond. Woon
in Purmerend, waar ik ook mijn middelbare schooltijd heb doorgebracht, samen met mijn 2 dochters.
Na een aantal jaar in een meer adviserende rol gewerkt te hebben ontstond de behoefte om meer praktisch bezig te zijn en
zo bij te dragen aan de werkelijke realisatie van ideeën. In deze rol bij een aantal snel groeiende bedrijven in diverse rollen
betrokken geweest om de groei in goede banen te leiden. Hierbij zijn de cultuur van het bedrijf en de rol van het team in
grote mate bepalend voor het succes.
We kennen elkaar sinds 1996 uit de tijd van Eurest Nederland. Vanaf 2010 werken wij samen in de gezondheidszorg.

Michiel Dijkman (L)

en

Joost Bremer (R)
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Oproep voor woonlocatie Harderwijk
Als ouder van een zoon van 16, bijna 17 met autisme zou ik graag in contact komen met ouders van normaal tot
hoogbegaafde jongeren met autisme die zelfstandig willen wonen, maar hierbij wel begeleiding nodig hebben.
Het liefst woonachtig in de regio Harderwijk en omstreken.
De bedoeling is om krachten te bundelen en met elkaar te kijken wat de mogelijkheden zijn om in samenwerking met een
zorgpartner en gemeente een nieuw wooninitiatief te realiseren, levensloopbestendig. Graag horen we wanneer er ouders
zijn die hier interesse in hebben.
Contact kan worden opgenomen via woonzorgplek@gmail.com of Agnes van Groeningen 0341-427584

Brusjes Cursus
Indebuurt033 organiseert een Brusjes cursus. Kent u iemand die het lastig vindt een broer of zus te hebben die bijzonder is?
Misschien kan het voor hem/haar helpen om leeftijdsgenoten te ontmoeten die ook een bijzondere broer of zus hebben.
Hiervoor is de cursus ‘’ Wij zijn er ook nog!’’. Samen kunnen hier tips en ervaringen worden uitgewisseld.
De flyer is te vinden in de bijlage.

Partner Cursus
Mee heeft een cursus voor personen met een partner met ASS. Wanneer uw partner ASS heeft kan dat in de relatie een
grote rol spelen in het voeren van gesprekken en kan er soms miscommunicatie ontstaan of andere moeilijkheden. Tijdens
de cursus wordt er informatie gegeven en is er de mogelijkheid met elkaar over eigen ervaringen te praten.
De thema’s die aan bod zullen komen tijdens deze cursus zijn:
•

Uitleg over autisme/psycho-educatie

•

Betekenis van autisme in je relatie

•

Communicatie

•

Bewustwording van je eigen rol

•

Omgaan met je energie

•

Intimiteit en seksualiteit

Sociale media
AB Het Spectrum is via verschillende media te vinden. Via deze weg zouden we u graag op de hoogte willen brengen van
activiteiten.
U kunt ons vinden op facebook: https://www.facebook.com/ab.hetspectrum
daarnaast kunt u ook altijd een kijkje nemen op onze website: www.abhetspectrum.nl
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Vacatures:
Binnen AB Het Spectrum zijn we nog op zoek naar nieuwe collega’s. De volgende vacatures
hebben wij openstaan:
•
•
•
•

Vacature Casemanager Harderwijk
Ervaren Ambulant begeleiders. (Amersfoort, Hilversum en Nijkerk)
Ervaren Casemanagers
Ervaren Ambulant begeleiders Almere.

Voor informatie omtrent de verschillende functies kunt uw onze website : www.abhetspectrum.nl bezoeken.
Mocht u zelf of iemand in uw omgeving interesse hebben dan kunt u een sollicitatie met c.v. sturen naar
info@abhetspectrum.nl

