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Nieuwsbrief
Als iemand een paar jaar geleden gezegd zou hebben dat ik zelfstandig
ondernemer zou worden, zou ik keihard in lachen uit zijn gebarsten. De zekerheid
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van een vaste baan en voorspelbaarheid opzeggen en inruilen voor de onzekerheid
van het ondernemerschap? Geen denken aan… En toch leest u nu de eerste
nieuwsbrief van Bright Steps!
Bright Steps is in de afgelopen paar jaar van belachelijk idee veranderd in mijn
beste keuze ooit. Met Bright Steps heb ik een gouden formule in handen. Niet
alleen voor de cliënten die Bright Steps helpt, maar ook voor mijzelf. Nu heb ik de
regie of mijn gehele leven en komt mijn specialiteit tot volle uiting. Ik ben Jolanda,
ik heb een Autisme Spectrum Specialiteit en ik ben Bright Steps!
Lees in deze nieuwsbrief de nieuwste ontwikkelingen van Bright Steps en ASS.
Veel leesplezier!

SKJ
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de
jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing en heeft een klachtencommissie
voor al haar geregistreerde leden. Bright Steps is opgenomen in dit beroepsregister SKJ en
waarborgt hiermee het continue investeren in vakbekwaamheid en kwaliteit.

Bedankt
Om ingeschreven te kunnen worden bij het SKJ, moet worden voldaan aan diverse
kwaliteitseisen. Ondanks het feit dat ik al jarenlange ervaring heb in het begeleiden van
kinderen met ASS, heb ik nog extra praktijkervaring opgedaan voor deze registratie. Ik wil
Zorgbeleving De Blauwe Vlinder en E. Bos Orthopedagogiek in het bijzonder bedanken voor
hun bereidheid om dit bij hen te doen.

Flyer
Heeft u de nieuwe flyer al gezien? Hij is nu beschikbaar bij alle
praktijkondersteuners van de huisartsen en op alle basisscholen in
Walcheren en de Bevelanden.
Ook kunt u hem hier bekijken.

IBvA
Bright Steps is ook aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging van
Autismespecialisten (IBvA). Hierdoor beschikt Bright Steps over een breed netwerk van
autismespecialisten die elkaar niet alleen scherp houdt op kwaliteit en actualiteit maar ook
met elkaar meedenkt bij complexe casussen.

NVA ledenborrel
Op 30 maart organiseert de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) in Middelburg een
ledenborrel voor de leden van de regio Noord-Brabant/Zeeland. De NVA zet zich in voor de
belangen van mensen met autisme en hun naasten, in alle levensfasen en op alle
levensterreinen. In de regio Noord-Brabant/Zeeland organiseert de NVA bijvoorbeeld ook
gespreksgroepen voor lotgenoten en informatieavonden. Bright Steps is lid van de NVA en
zal daarom ook bij deze ledenborrel aanwezig zijn. Als u nog geen lid bent van de NVA kunt u
zich nog aanmelden en op 30 maart aansluiten. Ontmoeten we elkaar daar?

Social media
Bright Steps is ook actief op social media via de eigen kanalen van Instagram, Facebook en
LinkedIn. Regelmatig worden hier korte berichten gedeeld over autisme. Sommigen zijn
puur informatief. Anderen geven inzicht in het werk dat Bright Steps doet of motiveert om
autisme op een andere manier te bekijken. Onderstaande post over de definitie van ASS is de
afgelopen week op de sociale media geplaatst. Volg Bright Steps op de sociale media om
geen bericht te missen.

Wanneer je over ASS hoort, lijkt dit de zoveelste afkorting. Heel onbeduidend. Wanneer je
ontdekt waar ASS nu eigenlijk voor staat krijgt de afkorting opeens een beladen betekenis.
ASS staat namelijk voor Autisme Spectrum Stoornis. En ja, er staat STOORNIS.
Een stoornis is medisch gezien een afwezigheid of afwijking van een functie die tot de
normale ontwikkeling behoort. Psychologisch gezien is het een aandoening die de normale
gang van zaken bemoeilijkt. Betekent het dan dat je met ASS niet normaal bent? Betekent
het dan dat je met ASS afwijkend bent?
Normaal is het meest gangbaar. Het 'gemiddelde'. Er blijkbaar is iets dat afwijkt van het
gemiddelde een stoornis. In de huidige maatschappij wordt normaal als een norm gezien.
En alles wat niet volgens de norm gaat (met name de afwijking naar beneden toe: de
zogenaamde problemen), ligt onder een vergrootglas. En zo is weer een afkorting geboren.
Bright Steps laat de norm los. Normaal bestaat niet. En als normaal niet bestaat, ben je vrij
om te focussen op wat goed gaat. Los van de normen. En dan is ASS geen stoornis meer,
maar een SPECIALITEIT. Iemand met ASS is opeens een uniek persoon op het autistisch
spectrum die zijn specialiteiten kan gebruiken om een heerlijk leven te leiden.

Taboe
Philippe Geubels gaat in zijn programma Taboe op zoek naar de grenzen van humor. In zijn
programma staat wekelijks een groep mensen centraal om wie je eigenlijk niet mag lachen.
Dat is een taboe. Maar is dat ook echt zo?
Het tweede seizoen van Taboe is in januari gestart met een aflevering over autisme. En zeg
nu zelf, ‘autistisch’ gedrag is soms echt wel grappig en ‘autistische’ situaties kunnen absoluut
wel hilarisch zijn. Helaas is het tweede seizoen in Nederland nog niet te bekijken. Wanneer
dit wel het geval ik, leest u dat in deze nieuwsbrief. Klik hier voor een korte impressie van de
aflevering.

Luistertip
In deze Podcast Special van Nerdland staat ASS centraal. De podcast geeft niet alleen een
goed beeld van wat ASS nu eigenlijk volgens de diagnostiek is, maar gaat vooral over de
invloed van ASS (zowel positief als negatief) op de levens van Dirk van Meer en Stephanie
Dehennin die daar openhartig over spreken. Als u op zoek bent naar een informatieve
podcast vol humor, dan is dit zeker een aanrader.
Heeft u ook een lees-, kijk- of luistertip? Geef deze dan door via het contactformulier op de
website. Wellicht dat u de tip in een volgende nieuwsbrief terug kunt lezen.

