
“Anders. 
 Net als jij”

Autisme Spectrum Stoornis

Vrijdag 10 november 2017

Een dagvullend programma met 
lezingen, workshops en een markt. 
Laat je inspireren en informeren over 
recente ontwikkelingen, diensten en 
producten rondom ASS.

Deelnemen? Stuur een mail naar: 
aanmelden@burotov.nl

Vroegboektarief 
€134,00 

bij aanmelding vóór 
14 september 2017



“ Anders. Net als jij “

BuroTOV is een trainings- en opleidingsbureau. 
Wij bieden ondersteuning en diensten aan 
mensen die de (professionele) zorg voor 
anderen hebben. Ons aanbod is divers en altijd 
passend op uw vraag gemaakt.

Zo dragen wij bij aan goede zorg voor anderen 
en voor jezelf. Voor ons staat de mens altijd 
centraal en van daaruit is er aandacht voor 
visie, structuur en werkprocessen.

BuroTOV is een label van LeekerweideGroep.

ALGEMENE INFORMATIE

www.burotov.nl

Plenaire lezingen:
1. Deuvel; Inzicht in het denken en waarnemen van 

mensen met ASS
2. GGZ-NHN; DSM-5 en ASS

Keuze uit diverse workshops:
• Het diagnostisch proces
• Mindfulness bij ASS
• Stichting Contacthond
• Relaties, intimiteit en seksualiteit
• Applied Behavioral Analysis (ABA)
• Autisme Belevings Circuit
• Weerbaarheid
• ASS en overprikkeling

Daarnaast is er een markt waar een aantal bedrijven 
hun producten en diensten presenteren.

Wil je deelnemen? Aanmelden kan door het sturen 

van een e-mail naar :  aanmelden@burotov.nl

Vrijdag 10 november 2017 

van 9:00 tot 16:00 uur

Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wogum

€ 149,00 per persoon

ORGANISATIE

Kinderpraktijk Theone, een bekende zorg- en 
ketenpartner in West-Friesland, als het gaat om 
het leveren van kortdurende zorg in de eerste 
lijn aan ouders en hun kind, waarbij het kind 
problemen ondervindt op een of meerdere 
gebieden. Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar 
kunnen met verschillende hulpvragen bij 
Kinderpraktijk Theone terecht. 

Kinderpraktijk Theone is samenwerkingspartner 
van LeekerweideGroep.

PROGRAMMA

Vroegboektarief 
€134,00 

bij aanmelding vóór 
14 september 2017

Datum:

Tijd:
 
Plaats:
 
Kosten deelname:

Wij zijn 
LeekerweideGroep:


