
 

 

 

Workshop Teken je Gesprek voor maximaal 16 personen 

 

Wanneer:  zaterdag 18 maart  

10.00 uur inloop,  start workshop 10.15 uur tot 13.15 uur 

Een training waar je als  ouders/verzorgers handvatten krijgt om je kind(eren) te helpen hun 

gedachten te ordenen maar ook grip krijgen op hun situatie. 

Je staat als ouder sterker in de specifieke begeleiding die een kind met autisme nodig heeft. 

Volle hoofden worden rustiger en opgeruimd en gebeurtenissen of spannende momenten worden 

duidelijk op een mooie ontspannen manier. 

Kinderen en jongeren met autisme maken zich vaak zorgen, hebben last van angst(en) of (overmatig) 

piekeren. Ze blijven maar malen en `in hun hoofd’ zitten. Voor jou als ouder(s)/verzorger kan het 

heel lastig en frustrerend zijn om een gesprek te voeren dat daadwerkelijk tot minder zorgen, 

angsten of piekeren leidt. In de cursus over angsten en piekeren bij autisme voor ouders, leer je hoe 

je als ouder/verzorger Teken je gesprek in kunt zetten om je kind te helpen om `uit zijn hoofd’ te 

komen. Alle zorgen, angsten of piekergedachten worden op een systematische manier letterlijk in 

kaart gebracht. Ze komen `uit het hoofd’ op papier te staan. Dit biedt zowel jouw als ouder/verzorger 

als het kind een logisch overzicht en dat geeft rust. Het maakt het praten over moeilijke dingen 

makkelijker. 

Daarnaast zal je als ouder(s)/verzorger leren hoe je het kind kan helpen om in plaats van `beren op 

de weg’ mogelijkheden te gaan zien en de stap te maken naar acties die ertoe bij gaan dragen dat het 

kind minder of geen last meer heeft van zorgen, angsten of piekeren en nieuwe problemen 

effectiever aan kan pakken.  

Ook als ouder van een kind met autisme heb je zelf vaak ook de nodige zorgen en pieker je misschien 

regelmatig over je kind. In de cursus ga je leren hoe je Teken je gesprek in kan zetten bij de dingen 

waar jij je zorgen om maakt. En natuurlijk laten wij ook tijdens de workshop zien hoe je Teken je 

gesprek kunt gebruiken om de brusjes ( broer of zus van)  bij hun zorgen te begeleiden. 

Kosten pp. € 27.50  incl. stiften en groot tekenblok. (donateurs krijgen € 7.50  korting en betalen dus 

slechts € 20.=) 

 

De eerste aanmelding zijn een feit, wil jij er ook bij zijn, pak dan nu snel je kans! 

VOL=VOL 

 

meer informatie en/of aanmelden: info@maatjeswerkautisme.nl 
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