
Cursusaanbod 2015 
MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 

 

 

Cursus Inhoud Voor wie Aantal Plaats Start 

Workshop ‘Inzicht in autisme’/ 

filmavond over autisme 

  

Workshops:  

Tijdens 1e bijeenkomst wordt 

algemene informatie gegeven 

over autisme en in 

bijeenkomst 2 en 3 worden 

specifieke onderwerpen op 

vraag uitgediept. 

Bijvoorbeeld: de 

communicatie van iemand 

met autisme is anders, maar 

hoe kan ik daar rekening mee 

houden? 

Filmavond: film kijken en 

nabespreken, gesprek met 

ervaringsdeskundige. 

 

Voor ouders, familie, 

leerkrachten en andere 

betrokkenen van iemand 

met autisme 

Workshop: bestaat uit 

3 bijeenkomsten 

 

Filmavond: eenmalig 

maar wordt wel  

aangeboden op drie 

verschillende locaties. 

 

Gorinchem  

 

Locatie: 

MEE Alblasserwaard/ 

Vijfheerenlanden 

Edisonweg 30 

4207 HG  Gorinchem 

 

Filmavond vindt plaats op 3 

verschillende locaties in de 

regio. Locaties worden later 

bekend gemaakt. 

Najaar 

 

Van 19.45 tot 

21.45 uur  
 
 

Samen Sterk 

De cursus is bedoeld voor 

kinderen die moeite hebben 

voor zichzelf op te komen. Je 

leert weerbaarder te worden,  

gevoelens te herkennen van 

jezelf en anderen. Eigen 

mening vormen en die naar 

buiten brengen, eigen 

grenzen aangeven en leren 

omgaan met kritiek. 
 

Voor ouders en kinderen. 

Kinderen tussen de 10 en 

13 jaar met een 

verstandelijke beperking 

en/of autisme (overleg is 

mogelijk). 

10 bijeenkomsten op 

woensdagmiddag van 

14.00 tot 15.00 uur.  

Daarnaast zijn er 4 

ouderbijeenkomsten 

die parallel aan de 

training lopen. 

Gorinchem  

 

Locatie: 

MEE Alblasserwaard/ 

Vijfheerenlanden 

Edisonweg 30 

4207 HG  Gorinchem 

Is gestart. 

 

Kan bij 

voldoende 

deelnemers in 

het najaar 

worden 

gegeven. 

TOM-training 

 

TOM staat voor Theory Of 

Mind. Dit is een sociale 

vaardigheidstraining voor 

kinderen die moeite hebben 

zich te verplaatsen in de 

gedachten en gevoelens van 

anderen. Er wordt in kleine 

stapjes geoefend, met behulp 

van foto’s, spelletjes en 

toneel. 

Deze training is voor 

kinderen van 9 t/m 12 jaar 

met een stoornis in het 

autistisch spectrum die 

moeite hebben met het 

begrijpen van en omgaan 

met emoties, en/of angstig 

en agressief zijn in sociale 

situaties. Bij de 

samenstelling van de groep 

wordt rekening gehouden 

met de mogelijkheden/ 

beperkingen van het kind. 

De training bestaat uit 

16 bijeenkomsten van 

een uur.  

Ouders worden actief 

betrokken. 

Gorinchem  

 

Locatie: 

MEE Alblasserwaard/ 

Vijfheerenlanden 

Edisonweg 30 

4207 HG  Gorinchem 

GESTART en 

afgerond 1e 

kwartaal 2015 

 

 

 

 

Kan bij 

voldoende 

deelnemers in 

het najaar 

worden 

gegeven. 

Omgaan met spanningen   

Wat leer je op de cursus: 

 Herkennen/benoemen van 

signalen van spanningen 

bij jezelf. 

 Leren ontspannen. 

 Praten over spanningen. 

 Nee kunnen en durven 

zeggen. 

 Spanningen kunnen 

voorkomen. 

De cursus is bedoeld voor 

mensen met een licht 

verstandelijke beperking 

die  Praktijkonderwijs 

(voorheen MLK) gevolgd 

hebben en/of werkzaam zijn 

binnen de sociale 

werkvoorziening, en last 

ervaren van stress en 

spanningen. 

6 bijeenkomsten  

‘s avonds 

Gorinchem  

 

Locatie: 

MEE Alblasserwaard/ 

Vijfheerenlanden 

Edisonweg 30 

4207 HG  Gorinchem 

Start bij 

voldoende 

deelnemers.  



 
 

Cursus Inhoud Voor wie Aantal Plaats Start 

De Zorg de Baas voor 

mantelzorgers 

 

 

Zorgen voor een ander kan 

voldoening geven, maar 

vraagt ook veel tijd en 

energie. De kans om 

overbelast te raken is groot. 

De aandacht en hulpverlening 

richten zich meestal op de 

persoon die zorg nodig heeft. 

In deze cursussen staat u als 

mantelzorger centraal en 

krijgt u handvatten aangereikt 

om meer grip te krijgen op uw 

eigen situatie. Mede door het 

contact met groepsgenoten is 

er ruimte voor (h)erkenning 

als het gaat om zorg voor uw 

naaste.   

Deze cursus is bedoeld voor 

mensen die voor iemand 

(een partner, familielid, 

kind, vriend of vriendin) met 

een lichamelijke beperking, 

verstandelijke beperking, 

niet-aangeboren 

hersenletsel, dementie of 

psychische problemen 

zorgen.  

7 bijeenkomsten van 2 

uur. 

 

De eenmalige eigen 

bijdrage  voor een 

hele cursus is 10,- 

euro.  

 

Hardinxveld-Giessendam en 

Gorinchem, Zederik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zorg de Baas voor ouders 

Zorgen voor een ander kan 

voldoening geven, maar 

vraagt ook veel tijd en 

energie. De kans om 

overbelast te raken is groot. 

De aandacht en hulpverlening 

richten zich meestal op de 

persoon die zorg nodig heeft. 

In deze cursussen staat u als 

mantelzorger centraal en 

krijgt u handvatten aangereikt 

om meer grip te krijgen op uw 

eigen situatie. Mede door het 

contact met groepsgenoten is 

er ruimte voor (h)erkenning 

als het gaat om zorg voor uw 

naaste.   

 

De Zorg de Baas voor  

ouders is specifiek bedoeld 

voor ouders van kinderen 

tot 23 jaar die extra zorg 

nodig hebben. 

7 bijeenkomsten van 2 

uur. 

 

De eenmalige eigen 

bijdrage  voor een 

hele cursus is 10,- 

euro.  

 

Leerdam Najaar 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale vaardigheden voor 

jongeren van 13-17 jaar 

De cursus is gericht op het 

aanleren van diverse sociale 

vaardigheden. 

Er wordt gewerkt met spel, 

korte stukjes video, 

rollenspelen waarbij 

voorbeelden van alle 

deelnemers worden 

gehanteerd.  

Aan bod komen: 

• Kennismaken 

• Luisteren 

• Iets vragen 

• Gevoelens (uiten en 

herkennen) 

Samenspelen/samenwerken 

• “Nee” zeggen en incasseren 

• Opkomen voor jezelf 

• Omgaan met pesten. 

 

De cursus is voor kinderen 

van 13 tot 17 jaar die het 

moeilijk vinden om met 

anderen om te gaan en het 

praktijkonderwijs (of 

vergelijkbaar) volgen. 

10 bijeenkomsten Gorinchem  

 

Locatie: 

Nog niet bekend 

 

Speciaal voor mij of Just 4 

me. 

Kinderen die een broer(tje) of 

zus(je) hebben met een 

beperking kunnen tijdens de 

cursus ervaringen uitwisselen 

met elkaar, informatie krijgen 

over de beperking van hun 

broert(je) of zus(je). Soms 

vinden kinderen het moeilijk 

om over hun broer/zus te 

praten. Speciaal voor hen is 

deze cursus bedoeld. 

 

Voor kinderen in de leeftijd 

van 8 tot 12 jaar / 12-15 jaar 

die een broer(tje) of zus(je) 

hebben met een beperking.  

 

6 bijeenkomsten  

en een  

ouderbijeenkomst  

 

Gorinchem  

 

Locatie: 

Nog niet bekend 

Start bij 6 

deelnemers  

 

       

       Voor meer informatie over de cursussen in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, kunt u kijken op de website www.meeav.nl of contact opnemen met   

       het Servicebureau, op telefoonnummer 0183 69 16 00. U kunt ook een e-mail sturen naar servicebureau@meeav.nl. 

http://www.meeav.nl/
mailto:servicebureau@meeav.nl

