Verslag platformbijeenkomst Anders ADHD van d.d. 14 dec12.
’s Morgens:
Workshop van Marja van der Ende (oprichtster van “Anders ADHD”):
“Hoe bereik ik mijn doelgroep”
Aanwezig: Marja van der Ende, Margriet Udding, Anne Marie van Ravensteijn, Ard van
Ravansteijn, Meta Dame en Trees Bakker.
Uitgangspunten:
- Wie ben jij?
- Wanneer is deze workshop voor jou succesvol?
- Wat heeft jou aangetrokken aan “Anders ADHD”?
Marja heeft iedere deelnemer individueel kunnen ondersteunen en heeft meerdere andere visies
kunnen geven, ook heeft ze hierbij verwezen naar haar pas uitgekomen boek: Vrij en blij zelfstandig
ondernemen.
’s Middags:
Platformbijeenkomst Anders ADHD.

Aanwezig:
- Margriet Udding - margriet_udding@hotmail.com
- Anne Marie van Ravensteijn - annemarie@adoaconsult.nl
- Ard van Ravensteijn – partner van Anne Marie
- Meta Dame - metadame@centrumvoorkat.nl
- Paul Bakers - info@xs2mind.nl
- Mariëlle Jansen - info@core-coaching.nl
- Marja van der Ende – info@SuXeed.nl
- Trees Bakker – tbakkerduin@gmail.com
Agenda:
- Bespreking voortgang Anders ADHD door Marja (Voortgang rollen en
taken binnen Anders ADHD + Voortgang logo en eigen website voor Anders ADHD)
- Presentatie door Paul Bakers en Margriet Udding over Neurofeedback bij ADHD
- Presentatie en oefening door Trees Bakker over Tactiel aanraken
Genoemde boeken, films en flyers
- Film: Brammetje Baas (in onderwijs)
- Boek: Waarom hebben zebra”s geen maagzweer?
- Flyer: Mijn kind heeft ADHD en gebruikt Ritalin, maar kan het ook anders?
- Flyer: Mijn kind heeft ADHD, maar ik wil geen Ritalin geven. Kan dat?
- Boek: Vrij en blij zelfstandig ondernemen.
Paul opperde:
42 jaar geleden gaven ze groeiremmers aan kinderen, waarbij nu blijkt dat vrouwen
daardoor onvruchtbaar zijn geworden. Nu wil hij het Ritalin® gebruik weer in de Media
zetten! Het is blijkbaar nodig dat de massamedia hier op gaat zitten.
Marja: Het gaat erom dat je het respectvol moet doen.

Marja: heeft een investeringsoverzicht Anders ADHD rondgedeeld, met aantal uren/ uurtarief/
investeringsprijs zonder/met 21% BTW, welke wij nu hebben te maken.
Genoemde investeringen:
(1) - Digitaliseren logo
Invest.incl. € 90,75
(2) - Omzetten ontwerp SuXeed.nl naar AndersADHD.nl
181,50
- Ontwerp therapeutenpagina en kaartpagina
181,50
- Ontwikkeling profielpagina’s therapeuten
272,25
- Kaart therapeuten en overzicht per provincie
363,00
- Inloggedeelte (indien hier alleen besloten tekstpagina’s zijn)
90,75
(3) - Social media module
90,75
Totaal
€ 1.270,50
Marja: (1), (2) en (3) gaat Marja starten en voorschieten.

Paul vertelt:
Over een afwijking die verschijnselen geeft als ADHD, maar geen ADHD is.
Dit betreft Atrofie (=afbraak) van de Hippocampus (die zorgt voor de leerprocessen).
Deze wordt veroorzaakt door te veel stress!!

Mariëlle vertelt:
Over Jungiaanse-psychologie.

Trees gaf Powerpointpresentatie:
Over Tactiel aanraken bij kinderen.
Onderzoek uit Zweden gaf conclusie: “Kinderen die masseren, slaan niet”.
Dia’s zie bijlage.
Gemaakte afspraken:
 De mensen mogen op de lijst kijken, welke activiteiten ze op zich willen nemen.
(zie bijlage)
 AnneMarie + Art doen relatie beheer : lijst met geïnteresseerden + emailadressen
Via Excel-bestand.
 Marja regelt de uitnodigingen
 Paul: lopende encyclopedie
 Paul: verzorgt voor de volgende keer de bijeenkomst:
ruimte +koffie +thee +frisdrank samen met:
 Mariëlle (?)
 Margriet verzorgt dan de lunch.
 Marja start en schiet het geld voor, van punt 1-2-3 van
de investeringsoverzicht voor de website Anders ADHD.
De puzzelstukken voor het logo liggen bij Ineke (van vorige keer).
Volgende keer:
d.d. zaterdag 16 maart 2013 bij Paul te Nieuwegein.
10.00 uur
Workshop door Paul
13.30-17.30 uur Bijeenkomst Anders ADHD
Foto’s door Marja.
Verslag door Trees.

