Samen staan we sterk
Zelfredzaamheid bij ASS & gedragsverandering in organisaties
Zaterdag 28 mei 2015, 10:00-17:00

Waar:

Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, Amsterdam
http://www3.hilton.com

Spreker:

Dr. Annemiek Palmen, Leo Kannerhuis en Dr. Marius Rietdijk,
ADRIBA

Programma:
09:30 – 10:00

Inloop met koffie

10:00 – 13:00

ASS en zelfredzaamheid: meer redzaam door
zelfmanagement?

11.30 - 12.00

koffie en thee

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:30

Gedragsverandering in organisaties, een interactieve
workshop

15:30 – 16:00

Koffie en thee

16:00 – 17:00

Gedragsverandering in organisaties

Tot slot zal er gelegenheid zijn tot discussie en het stellen van vragen.
Kosten:

€ 75 (DABA leden € 60),studenten € 35 exclusief lunch, inclusief
koffie en thee
Inschrijfgeld overmaken naar NL56 RABO 0149 4787 63
t.n.v. DABA o.v.v. voorjaarsworkshop

Aanmelden: info@dutchaba.nl
Continuing Education Units (CEUs) voor BCBA/BCaBA: €60 voor 6 units

Dutch Association for Behavior Analysis – www.dutchaba.nl – KvK 32146292 – NL56 RABO 0149 4787 63
149478761494787633

Wanneer:

Dr. Annemiek Palmen is orthopedagoog, gz psycholoog en werkt als senior
onderzoeker bij het Leo Kannerhuis. Zij richt zich op de doelgroep adolescenten en (jong)
volwassenen met autisme en is in 2013 gepromoveerd op ‘ABA bij (jong-) volwassenen met ASS: het
aanleren, generaliseren en in stand houden van adaptieve vaardigheden’. Haar lopende onderzoek
betreft ‘Promptgebruik in de begeleiding van (jong-) volwassenen met ASS’, en‘De ABA-kwaliteit van
trainingsprogramma’s voor mensen met autisme’, gericht op het ontwikkelen en toetsen van een
checklist om de ABA-kwaliteit in kaart te brengen van programma’s die gericht zijn op het aanleren
van praktische vaardigheden.

Dr. Marius Rietdijk is wetenschappelijk directeur van VU-ADRIBA
(www.adriba.nl). Hij promoveerde in 2009 op het onderwerp Organisaties conditioneren. De invloed
van beloning en straf op werkprestaties. Rietdijk bewaakt de gedragsanalytische kwaliteit van het
centrum. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor het opleiden van studenten en promovendi. Hij
stelt het onderzoeksprogramma op en borgt de voortgang daarvan. Tevens vormt hij de connectie
met Amerikaanse universiteiten en is hij Trustee van het Cambridge Center for Behavioral Studies
(www.behavior.org). Daarnaast geeft hij trainingen en is hij een veelgevraagd spreker en coach.

