
Vanaf 25 mei gaat de
nieuwe privacy wetgeving
in. De zogenoemde
Algemene Verorderining

Gegevensverwerking (AVG). Autizorg is
zich daar al op aan het voorbereiden.
Wat wij doen om uw privacy te
waarborgen:
- Digitale bestanden worden versleuteld
- Dossiers staan in een afgesloten
dossierkast
- Het opstellen van een privacyreglement

De nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes van Autizorg, scholingen/lezingen en over de ontwikkelingen in zorg land. 
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Ontwikkelingen
binnen Autizorg
De laatste nieuwsbrief is in
oktober vorig jaar verschenen.
Wat vliegt de tijd toch voorbij,
vinden jullie ook niet? Ook
binnen Autizorg hebben we niet
stil gezeten, maar een hoop
werk verricht. Dit is wat we de
afgelopen tijd bereikt hebben:
- KIWA Keurmerk voor zzp'er
in de zorg sinds oktober 2017
- SKJ registratie sinds januari
2018
- Bijscholing nieuwe autisme
standaard in februari 2018
- EHBO certificaat behaald in
februari 2018
- Diploma ADHD/ADD coach in
februari 2018
- En nu dan de eerste digitale
nieuwsbrief!

Heel veel leesplezier weer!

Wist je dat er bij
Autizorg weer ruimte is

voor nieuwe
begeleidingsvragen?

Agenda:
- 12 maart van 16.30-20.00 uur kannerlezing:
autisme in de vroege kinderjaren. Deelname is
gratis. Aanmelden
via kannerlezing@leokannerhuis.nl
- 28 maart van 19.00-21.30 uur thema avond:
autisme bij meisjes en vrouwen in Hoofddorp
met Annelies Spek. Toegang is gratis. Aanmelden
via ocahaar@gmail.com
- NVA autisme week van 31 maart t/m 7
april. Zie voor vele gratis activiteiten en lezingen
www.autismeweek.nl/evenementen
- 7 april van 09.30-15.00 uur 7e workshopdag
autisme: autisme en co-morbiditeit in Rotterdam.
De kosten zijn €10,00. Opgeven via
www.praktischautisme.nl
- 7 april van 09.30-17.00 uur ontdek samen
autisme dag in Zwolle. De kosten zijn €65,00.
Opgeven via www.ontdekautisme.nl
- 7 april van 13.00-17.00 uur wordt er weer
een Inno Varia georganiseerd in de Lier. Dit
evenement is een Autisme techniek dag waarbij
er een variëteit te zien is aan innovatieve
zorgverlening en techniek. Toegang is gratis en
opgeven is niet nodig.
- 12 april van 19.30-21.30 uur lezing: autisme
binnen het gezin in Noordwijkerhout. Deelname
is gratis. Meer informatie volgt nog via de
Facebook pagina van Autizorg.
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- Verwerkingsovereenomst
persoonsgegevens opmaken met iedere
cliënt/opdrachtgever
- Digitale nieuwsbrief waarin je jezelf ook
direct kunt afmelden.

Zoals het er
nu naar
uitziet biedt
Autizorg
ook tijdens
de zomer
vakantie
gewoon
begeleiding.

Als de vakantieplannen van de cliënten die wij
begeleiden definitief zijn, horen we dat graag. 
Ook komen er een aantal feestdagen aan de
komende periode. In ieder geval wordt er
gewerkt op: Goede Vrijdag (30 mei), 1e OF 2e
paasdag (1 en 2 april), Hemelvaartsdag (10 mei),
1e OF 2e pinksterdag (20 en 21 mei). 

Ter nagedachtenis
Helaas is op 31 december 2017 op  één van
onze cliënten overleden aan de spierziekte
Duchenne. Wij willen hem toch een speciaal
plekje geven in onze nieuwsbrief ter
nagedachtenis dat er helaas weer een mooi
persoon veel te vroeg heen is gegaan. Zijn
lust en zijn leven was muziek. Eén van zijn
nummers is ook uitgebracht en uitgezonden
op Radio 538. Nieuwsgierig? Zijn nummer
heet Stray Dreamers - Believe ft. Danielle
van Doorn en is te vinden op Youtube of
Spotify.

Per Saldo
Wanneer u een PGB heeft of  wanneer u
misschien op dit moment met de aanvraag voor
een indicatie voor begeleiding bezig bent, raden
wij u altijd aan om lid te worden van de
belangenvereniging Per Saldo. Per Saldo is een
vereniging van en voor mensen met een
persoonsgebonden budget die er daarmee voor
kiezen om de regie over hun eigen leven te
voeren. Per Saldo infomeert, adviseert, komt op
voor de collectieve belangen van alle
budgethouders en voert een actievce lobby
richting politiek en instanties. De kosten van het
basislidmaatschap zijn €47,25 per jaar en een
pluslidmaatschap (inclusief juridische
ondersteuning, beoordelen zorgplan en
steunpuntafspraak) kost €81,00 per jaar. Zie
voor meer informatie de website van Per Saldo. 
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