De Sensatie van een goed leven:

SGL Onderweg van idee tot project
STAP 1

STAP 2
Netwerk:
idee uitwerken (2015-2016)

STAP 3
Gezamenlijk projectplan (2016)
• Einddoel samen vaststellen: methodiek voor

Snel groeiend landelijk netwerk, bij de start ca.

mensen met autisme en een verstandelijke

80 personen, waaronder:

beperking, hun ouders, begeleiders en

• mensen met autisme - met én zonder

leerkrachten.

verstandelijke beperking

• Deelprojecten ontwerpen

• ouders van kinderen met autisme
1. Deelname alle betrokkenen, netwerkactiviteiten

• persoonlijk betrokken professionals uit zorg,
onderwijs en kennisinstituten

2. Kennis
verzamelen

• autismenetwerken zoals de Academische
Werkplaats Autisme ‘Samen Doen!’
Kunstwerk van Marek Zamaro met zijn toestemming tevens verwerkt in het SGL-logo
Het 5e element, acryl op papier, 50x65 cm, kunstuitleencollectie Special Arts

Idee (2015)
Onderzoekers van Toegepast

3. Strategie/
Doel bepalen

4.
Ontwikkeling

5.
Testen

6. Kennis delen, verspreiden, toepassen, impact

• belangenbehartigers zoals LFB en NVA

prikkelverwerking bij mensen met autisme en

Doel:
praktisch handvat voor het vinden van een prikkelbalans voor:

een verstandelijke beperking te bundelen omdat:

mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun begeleiders, ouders en leerkrachten

GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG
krijgen het idee om kennis en kunde over

• problemen met prikkelverwerking een sterke
negatieve invloed hebben op het welbevinden en
de participatie van deze doelgroep, zo blijkt uit
eerder onderzoek
• prikkelverwerkingsproblematiek sinds 2013
erkend is als één van de mogelijke kenmerken
van autisme
leerkrachten

STAP 4
begeleiders

persoon met autisme en VB

ouders

Startbijeenkomst (maart 2017)

STAP 5

Kennismakingsbijeenkomst met werkgroepen

SGL onderweg (2017 t/m 2020)

a, b en c

Samen aan de slag met de uitvoering van het projectplan:

• Kennismaken werkgroepen a, b en c: met wie
delen we ervaringskennis?
• Samenwerking: hoe?
• Wat zijn de vragen, belang van het onderwerp?

WAAROM: wat gaat er mis,

WAARVOOR: wat is een goed leven,

HOE: gezamenlijke aanpak ontwikkelen

EVALUATIE: testen en

hoe willen we het niet?

wat willen we bereiken?

om te komen tot een goed leven

doorontwikkelen van de methodiek
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