Uitleg van ‘De ster van kennisverspreiding’
(Ontwerp Ster van kennisverspreiding en figuurtjes door Irene-Cecile Desiree van Zeventer)

Op de voorkant van dit convenant ziet u ‘De ster van kennisverspreiding’. Deze gaat uit van een middelpunt, in dit geval is dat het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid, met als coördinator Nel Hofman.
De cirkels zijn mensen, vertegenwoordigers van hun eigen organisatie of instantie. De kleine cirkel dicht bij
het middelpunt wordt de grote cirkel in het gebied daar buiten (deze hebben corresponderende kleuren),
omdat deze persoon de informatie daar weer verspreidt onder collega’s/cliënten.
De gele vlakken zijn verspreidingsgebieden. De organisaties en personen in dit vlak hebben onderling ook
contact en vergaderingen om kennis optimaal te houden. Het buitenste witte gebied is de samenleving.
Een voorbeeld
Een Levensloopcoach van de Boba Autisme Groep (de grote cirkel in het gele gebied) heeft een cliënt (grote
cirkel in het witte gebied) met een specifieke hulpvraag waaraan Boba niet kan voldoen. De levensloopcoach
van Boba gaat naar de sleutelfiguur van Boba (blauwe bolletje in het lichtblauwe cirkeltje in het binnenste
oranje/gele gebied). Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:
1. De sleutelfiguur weet door middel van vergaderingen welke organisatie binnen het eigen vlak wel in deze
vraag voorziet en met welke persoon van deze organisatie contact op te nemen.
2. De sleutelfiguur weet niet welke organisatie in deze vraag kan voorzien en neemt vervolgens contact op
met de coördinator van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid die vervolgens deze informatie op kan zoeken
en kan delen. Vandaar dat deze persoon in het middelpunt staat.
Op deze wijze wordt de informatie weer naar buiten verspreidt, dus naar de cliënten in de samenleving.
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Inleiding
Verbinding en focus op autisme blijft noodzakelijk
Als je autisme hebt verwerk je informatie anders dan andere mensen. Je hebt moeite met communiceren,
de omgang met anderen en/of je bent sneller overprikkeld/onderprikkeld. Het is vaak niet aan je te zien
dat je deze problemen hebt. Ze hebben echter wel grote gevolgen voor alles wat je in je leven
onderneemt.
Wat die gevolgen zijn is voor iedereen anders. Maar ook voor dezelfde persoon kunnen de gevolgen van
autisme van uur tot uur anders zijn en/of veranderen in de loop van zijn/haar leven. Ook voor naasten van
mensen met autisme is het belangrijk dat hun problemen herkend en erkend worden en waar nodig
ondersteuning geboden.
Bij ongeveer de helft van de mensen met autisme is tevens sprake van een verstandelijke beperking.
Er zijn ook vormen van autisme waarbij sprake is van een hoge intelligentie.
Om mensen met autisme en hun naasten diagnostiek, behandeling, ondersteuning, onderwijs, jobcoaching
en/of levenscoaching te bieden die op hen persoonlijk is toegesneden moeten professionals en mensen
met autisme over voldoende deskundigheid beschikken en met elkaar samenwerken.
De wetenschap en kennis over autisme is nog volop in beweging. Ondanks dat er steeds meer bekend
wordt over wat autisme inhoudt en wat het voor iemands leven betekent, weten we ook veel (nog) niet.
Bovendien is kennis niet bij iedereen bekend. Daarom is samenwerking, uitwisselen van kennis en ervaring,
elkaar kennen en inspireren belangrijk.
Voorwaarden voor een inclusieve samenleving
Citaat Sociaal Planbureau bij publicatie “Een lokaal sociaal contract” door Kim Putters – 15 maart 2018:
“Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking
in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk.
Van gemeenten en sociale netwerken wordt veel verwacht als het gaat om
zorgzaamheid naar hulpbehoevende mensen. Toch ligt er ook een duidelijke opdracht
voor de landelijke overheid en kennisorganisaties.“

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid - maatschappelijk doel
De organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid voelen zich verantwoordelijk om organisatieen domeinoverstijgende kennis te delen over autisme. Als netwerkpartner laten organisaties zien dat zij
actief meewerken aan het verbeteren van diagnostiek, behandeling, ondersteuning, onderwijs en/of
arbeidsparticipatie.
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid heeft als ultiem maatschappelijk doel dat burgers in onze regio
zeggen: “Mensen met autisme en hun naasten voelen zich herkend, erkend en zij ervaren een samenleving
waar samen doen centraal staat”.
Organisaties van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid: “Dat is ons lokaal sociaal contract”.
Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021
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Autismenetwerk in de regio Zuid-Holland Zuid: Een platform met commitment
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is een platform waar organisaties aansluiten die betrokken zijn bij
één of meerdere levensterreinen van mensen met autisme en hun naasten. Dit zijn organisaties en partijen
uit verschillende sectoren/branches zoals belangenbehartigers/ervaringsdeskundigen, GGZ, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, zorg voor verstandelijke beperking, taalspraakstoornis,
jeugdhulpverlening, MEE, arbeid en kleinschalige (zorg) aanbieders. Deze organisaties worden gefinancierd door gemeenten en/of vanuit de landelijke overheid gebaseerd op wetgeving. Wetgeving zoals
Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, WMO, Passend onderwijs, Participatiewet en Wet Langdurige Zorg.
(Zie punt 5 voor de aangesloten organisaties)
De organisaties leggen door een convenant (inmiddels het vijfde convenant1) de resultaten van het
netwerk, de intenties van- en meerwaarde voor organisaties/samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de wijze van organiseren, structuur en de financiële bijdrage vast en committeren zich hiermee aan
het doel van het netwerk.

1 Resultaten van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid heeft jaarlijks een jaarplan waarin activiteiten met pijlers en
speerpunten beschreven staan.
Elk jaar zijn er de volgende resultaten:
• Invulling geven aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap
Door resultaten van het netwerk, intenties van de organisaties en bestuurlijk commitment streven de
partijen van het netwerk voor een inclusieve maatschappij voor mensen met autisme.
• Een toekomstbestendig netwerk
Dit blijkt uit dit convenant, gedeelde financiering en de intentie om het aantal aangesloten
organisaties te behouden of uit te breiden.
• Commitment van bestuurders van aangesloten organisaties
Het commitment uit zich in:
o Faciliteren sleutelfiguur en medewerkers voor deelname aan activiteiten Autismenetwerk
Zuid-Holland Zuid
o De verantwoordelijkheid nemen bij domeinoverstijgende problematiek. Als er gezamenlijke, met
één of meerdere organisaties/bestuurders, acties ondernomen worden, dan zorgt de bestuurder
voor terugkoppeling aan het netwerk.
o Bijwonen van bijeenkomsten met bestuurder en de sleutelfiguren (najaar 2019 en voorjaar 2021).
(Bestuurder kan vervangen worden door medewerker met mandaat bestuur).
• Er is een coördinator
Er is een coördinator in dienst bij MEE voor 0.7 FTE. MEE stuurt de coördinator aan.
De rol van de coördinator is verbinden, inspireren en faciliteren.
• Elke organisatie heeft een sleutelfiguur
Elke organisatie heeft één sleutelfiguur, grotere organisaties kunnen meerdere sleutelfiguren heb
ben. (bijvoorbeeld per regio/afdeling).
o De rol van de sleutelfiguren is opvangen wat leeft, kennis bij elkaar passen en netwerken
verknopen.
o De sleutelfiguren komen twee maal per jaar bijeen voor (bij)sturen van de resultaten van het
netwerk.
o Een aantal sleutelfiguren vormen een klankborgroep. Zij (onder)steunen de coördinator bij haar
rol en/of activiteiten.
• Netwerkbijeenkomsten georganiseerd met en voor aangesloten organisaties
o Er zijn minimaal 5 netwerkbijeenkomsten waarbij rond een thema de ontmoeting en kennisdeling
centraal staan.
1 Vijfde convenant: Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is sinds juni 2006 een actief netwerk waar alle betrokken organisaties inhoudelijk en financieel aan bijdragen. Door middel van een convenant wordt bestuurlijk commitment vastgelegd over verwachting, inzet
en financiering. Elke drie jaar herijken de aangesloten partijen het convenant om het vervolgens opnieuw te ondertekenen. Het convenant
2019-2021 is het vijfde convenant.
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o

De coördinator schrijft, met input van de deelnemers, een terugblik op de bijeenkomst wat
geplaats wordt op de website. Hierdoor is de gedeelde kennis zichtbaar en beschikbaar.
Het streven is een waardering van gemiddeld een 8.

• Beschikbaarheid van een adviesteam autisme voor vragen en casuïstiek
o Een adviesteam wat minimaal 4x per jaar beschikbaar is en zonodig op aanvraag.
o De leden van het adviesteam zijn gefaciliteerd door aangesloten organisaties vanuit MEE, GGZ en
zorg voor verstandelijk beperking.
o Professionals van organisatie kunnen casuïstiek inbrengen. Het team bespreekt de casus volgens
de incidentmethode (een methode uit de intervisie).
o De overige vragen worden door de coördinator of door de sleutelfiguur bij één of meerdere
organisaties per mail voorgelegd en/of bij het adviesteam.
o De coördinator maakt een overzicht met vragen en antwoorden.
• Een website met input vanuit de aangesloten organisaties
o Informatie hoe inzet ervaringsdeskundigheid.
o Aanbod en actualiteiten van de aangesloten organisaties.
o Agenda met activiteiten van het netwerk.
o Agenda met activiteiten in de regio.
o Informatie over het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.
o Bundeling van kennis opgedaan door de netwerkbijeenkomsten.
• Focus op onderwerpen
Elk jaar is er een focus op 3 tot 5 onderwerpen. De coördinator haalt de onderwerpen op bij de
sleutelfiguren. Bijvoorbeeld in 2018 is de focus op ervaringsdeskundigheid, ouder worden en autisme,
levenscoach en Autisme en verstandelijke beperking.
Deze onderwerpen komen terug in netwerkbijeenkomsten, inventarisatie en/of artikel op de website.
Het staat en valt met de inzet en inbreng vanuit de organisaties.

2 Intenties van de aangesloten partijen
De aangesloten organisaties hebben de volgende intenties:
1. Organisaties erkennen drie belangrijke kennisbronnen: Ervaringsdeskundigheid, professionele kennis en
wetenschappelijke kennis:
• Organisaties ontsluiten ervaringskennis, vanuit cliënt/leerling en familieperspectief op basis van
gelijkwaardige inzet, in eigen organisatie en in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.
• Organisaties ontsluiten en verbinden professionele kennis in de eigen organisatie en in het
Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.
• Organisaties verbinden praktijk met de wetenschap (en vice versa) en delen deze kennis ook in
het netwerk. Dit kan op verschillende manieren: Er zijn organisaties die deel uitmaken van
academische werkplaatsen of zij werken samen met een academische organisatie of
wetenschappelijk onderzoek.
2. Bestuurders van de aangesloten organisaties nemen de verantwoordelijkheid om krachten te bundelen
voor domeinoverstijgende problematiek.
3. De samenwerking en uitwisseling met organisaties die aangesloten zijn is gebaseerd op betrokkenheid,
openheid, vertrouwen en trots zijn op wat je met elkaar doet.
4. Organisaties verbeteren en vernieuwen de diensten/aanbod in samenwerking met ervaringsdeskundigen en/of met andere organisaties.
5. Organisaties leveren een bijdrage aan het vergroten en behouden van kennis en kunde bij de gemeenten, scholen, werkgevers, (sport)verenigingen en andere dienstverlenende organisaties in de regio.
Met als doel een realistisch beeld over autisme in de samenleving en een bijdrage leveren aan de
participatie van mensen met autisme.
Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021
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3 Meerwaarde voor organisaties /partijen die aansluiten
De partijen die aansluiten ervaren de volgende meerwaarde voor hun eigen organisatie:
1. Verbinding aan het maatschappelijke doel van inclusieve samenleving
Als netwerkpartner laat je zien dat je actief meewerkt aan het verbeteren van de zorg, ondersteuning, onderwijs en arbeidsparticipatie voor mensen met autisme en samenwerking zoekt waar
nodig/mogelijk.
2. Een directe bijdrage aan samenwerking in en tussen organisaties
Door het netwerk vind je de gezamenlijke focus en wederzijds vertrouwen die noodzakelijk zijn om
te zorgen dat mensen met autisme ondersteuning en onderwijs krijgen die aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. De focus op mensen met autisme is wat de netwerkpartners bindt.
3. Mogelijkheden om te leren van andere experts en versterken van de eigen initiatieven
Door aansluiting bij het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid kom je meer te weten over de
expertise en initiatieven van andere netwerkpartners. Samen deel je de kennis over autisme en til
je initiatieven naar een hoger plan.
4. Actualiteit - altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Als netwerkpartner ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
autisme in de regio en in Nederland.
5. Zichtbaarheid vergroten van producten en diensten
Als netwerkpartner en aanbieder van zorg, ondersteuning en onderwijs heb je de mogelijkheid om
jouw product en/of diensten te presenteren op de website en/of in nieuwsbrieven.
6. Sociale kaart krijgt een gezicht
Medewerkers ontmoeten en inspireren collega’s van andere organisaties waardoor de sociale
kaart een gezicht krijgt. Dit stimuleert en onderhoudt contacten en samenwerking met en rondom
mensen met autisme, projecten en organiseren van activiteiten van het netwerk.

4 Organisatie en structuur netwerk
Het uitgangspunt is dat het netwerk zelforganiserend is. Het ontwikkelt zich niet volgens een plan maar
in de interactie tussen mensen. Niemand heeft daardoor volledige controle over hoe het netwerk zich
ontwikkelt. Om op dit uitgangspunt aan te sluiten zijn er de volgende manieren van organisatie/structuur:
• Er is een coördinator die zorgt voor beweging, ontmoeting en leggen van verbinding tussen
organisaties.
• De gecommitteerde bestuurders nemen/houden de verantwoordelijkheid om krachten te bundelen met één of meerdere organisaties uit het netwerk voor domeinoverstijgend problematiek.
De regie blijft bij de organisatie. De coördinator en sleutelfiguren zijn hierin adviserend.
De betrokken bestuurders sturen.
• Elke organisatie heeft minimaal één sleutelfiguur die opvangt wat leeft, kennis bij elkaar brengt
in de eigen organisatie en verbindt waar nodig in het netwerk. De sleutelfiguren zijn een belangrijke schakel die de rollen van de coördinator en de bestuurder richting geven.

5 Deelnemende organisaties
De volgende organisaties ondertekenen het convenant:
Acato, ASVZ, Auriga, Auris, Autismecafé Dordrecht, Autismepraktijk Rotterdam, Boba Autisme Groep, CCE
regio West, CityKids, Coach-point, Eddee Zorgverlening, Enver, Erasmus MC, Devlugtcoaching, Gemiva SVG
groep, Hart voor autisme, HiCare Company Health Services BV, Humanitas DMH, JADOS (overkoepelende
stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA), KompAss, Koninklijke Aurisgroep, Kentalis, Kummeling Begeleiding, Mama Vita ZHZ, MEE Plus, MEE Rotterdam Rijnmond, MEE Zuid-Holland Noord, Middin, NVA-ZH,
Orion, Ouderplatform ZHZ, Pameijer, Parnassia Groep (Antes, Lucertis, Bavo Europoort), Philadelphia Zorg,
Praktisch Autisme, Sjaloomzorg, SWV Drechtsteden, SWV Koers VO, Syndion, Werkpad, Yulius, Zuidwester.
Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021
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CCE
Het CCE is een gesubsidieerde organisatie (VWS). Het CCE geeft advies aan zorgprofessionals over
cliënten die langdurig zorg nodig hebben en die in een uitzichtloze situatie dreigen te komen van
wege ernstig probleemgedrag. Het CCE werkt o.a. in de Gehandicaptenzorg, GGZ, VVT, Jeugd		
hulp en het (Speciaal) Onderwijs.
Het CCE sluit niet aan als betalende partner in het netwerk. Het CCE onderstreept wel het belang
van kennis delen, samenwerking en kennis van de sociale kaart rond mensen met autisme. Het CCE
onderhoudt daarom landelijk contacten met alle autismenetwerken.
Het CCE biedt in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid een contactpersoon voor de coördinator
van het netwerk en een CCE-coördinator die deelneemt aan het adviesteam Autisme.
Zorgkantoren
De zorgkantoren Zilveren Kruis, CZ, VGZ en DSW geven het volgende aan:
“De zorgkantoren staan positief tegenover het bundelen van kennis en expertise rondom autisme
over sectoren heen en het in samenwerking faciliteren/ondersteunen van cliënten, hun verwanten
en medewerkers die met hen werken”.
De zorgkantoren hebben elk een contactpersoon die bekend is in het netwerk bij de coördinator
en de sleutelfiguren.

6 Aansluiten organisaties tijdens convenantperiode
Elke organisatie die onderdeel uitmaakt van één van de genoemde branches, werkzaam is in de regio en
akkoord is met de inhoudelijke en financiële bepalingen genoemd in het convenant kan aansluiten bij het
Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.
De coördinator en één van de aangesloten organisaties uit betrokken branche voert een gesprek met de
organisatie die voornemens is aan te sluiten. In dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken om daarna te besluiten voor wel/niet aansluiten

7 Regio Zuid-Holland Zuid
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is actief in de regio
• Rotterdam-Rijnmond,
• Alblasserwaard-Vijfherenlanden,
• Drechtsteden
• Zuid-Hollandse Eilanden.

8 Gemeenten in de regio Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
Het betreft de volgende gemeenten:
Alblasserdam
Albrandswaard
Barendrecht
Binnenmaas
Brielle
Capelle aan den IJssel
Cromstrijen
Dordrecht
Giessenlanden
Goeree-Overflakkee
Gorinchem

Hardinxveld-Giessendam
Hellevoetsluis
Hendrik-Ido-Ambacht
Korendijk
Krimpen aan den IJssel
Leerdam
Maassluis
Molenwaard
Nissewaard
Oud-Beijerland
Papendrecht

Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam
Sliedrecht
Strijen
Vlaardingen
Westvoorne
Zederik
Zwijndrecht
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9 Financiering netwerk en verantwoordelijkheden
Het is noodzakelijk dat één van de partijen initiator is van het netwerk waardoor werkgeverschap en de
boekhouding kan worden uitgevoerd.
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is sinds 2006 financieel zelfstandig. De aangesloten organisaties
betalen volgens een verdeelsleutel een bijdrage aan het netwerk.
De financiering in 2019-2021 is als volgt geregeld:
1. Initiator is MEE Rotterdam en MEE Plus
MEE Plus en MEE Rotterdam zijn verantwoordelijk voor werkgeverschap van de coördinator en de
financiële verantwoording van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. Tevens zijn zij gezamenlijk initiator
van het convenant.
2. Benodigd budget, begroting en verantwoordingHet benodigde budget is € 70.000 per jaar.
De coördinator stelt jaarlijks, in overleg met de bestuurders MEE Plus en MEE Rotterdam, in november de
begroting op. Deze wordt voorgelegd aan de aangesloten partijen. De coördinator zorgt, in samenwerking
met de controller MEE Rotterdam, voor de financiële verantwoording.
3. Uitgaveposten Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
Het benodigde budget van € 70.000 wordt besteed aan de volgende kosten:
Coördinator
26 uur voor een uurtarief van € 45,00 (loonkosten en 20% over de
loonkosten)

€ 60.840

Inzet ervaringsdeskundigheid
Deels op basis van vrijwilligersvergoeding, deels op basis van facturering, deels op basis van gesloten beurs door inzet van ervaringsdeskundige vanuit aangesloten organisaties.

€ 1.200

Netwerkbijeenkomsten
Er is een beperkt budget voor betaalde sprekers en locaties. Het
uitgangspunt is dat sprekers en gebruik van locatie op basis van
gesloten beurs of minimale onkostenvergoeding vanuit aangesloten organisaties wordt geleverd.

€ 4.500

Website
Hosting, onderhoud en/of vernieuwing website.

€ 1.200

PR
Kosten PR enmarketing en software nieuwsbrief.

€ 1.000

Organisatiekosten
Drukkosten, vakliteratuur, representatie, reiskosten, congressen
coördinator.

€ 1.260

€ 70.000

4. Bijdrage organisaties volgens verdeelsleutel
De aangesloten organisaties dragen financieel bij aan het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid volgens een
verdeelsleutel. Belangenbehartigers en organisaties van ervaringsdeskundigen hoeven geen financiële
bijdrage te leveren.
De verdeelsleutel is gebaseerd op het het aantal FTE (zorgorganisaties) of het leerlingenaantal
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs .
Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021
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Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Minder dan 10.000 leerlingen

€ 400.00

Tussen 10.000 en 25.000 leerlingen

€ 900.00

Meer dan 25.000 leerlingen

€ 1300.00

Aantal FTE bij zorgorganisaties
		
tussen
tussen
tussen
tussen
tussen
tussen
tussen
meer dan

FTE
FTE
0
10
10
30
30
100
100
400
400
1000
1000 1900
1900 3000
3000		

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bijdrage
350,00
700,00
1.375,00
1.850,00
2.400,00
3.200,00
3.800,00
5.500,00

5. Extra bijdrage MEE en subsidie
MEE Plus en MEE Rotterdam MEE Rijnmond doen een extra budgetbijdrage á € 5000,00 waardoor de overheadkosten betaald worden door MEE Plus en MEE Rotterdam Rijnmond.
Op dit moment ligt er een aanvraag bij VWS voor subsidies van de regionale netwerken. Indien er landelijke een subsidie beschikbaar wordt gesteld vervalt de budgetbijdrage vanuit MEE.
6. Projecten
Als één of meerdere organisaties een concreet project start wordt dit niet vanuit het netwerk gefinancierd.
Er zijn verschillende manieren voor financiering van deze projecten. Denk hierbij aan benaderen van fondsen, aansluiten bij academische werkplaatsen, aanvragen subsidies ZonMW en/of crowdfunding. De financiering is de verantwoordelijkheid van de projectleider/organisatie die eigenaar is van betreffend project.
7. Reserve
Jaarlijks wordt het positief of negatief saldo in een reserve geboekt. De verwachting is dat aan het einde
van convenantsperiode 2015-2018 er een reserve is van € 8.000,00. Dit is ontstaan door de landelijke subsidie van 2016 en 2017. Deze reserve wordt gebruikt om de begrotingen in 2019-2021 sluitend te krijgen.
8. Beschikbaarheid diensten voor niet convenantpartners
Het deelnemen aan activiteiten (bijeenkomsten, website, nieuwsbrieven, advies coördinator) door niet
convenantpartners is mogelijk. Het is maximaal twee keer gratis, daarna wordt de organisatie gevraagd
om aan te sluiten bij het convenant.

Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021
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Ondertekeningsformulier (*1)
Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021
*1) De artikelen genoemd in dit formulier zijn beschreven in het Convenant Autismenetwerk
Zuid-Holland Zuid 2019-2021 (versie 16 mei 2018).

Artikel

Toelichting

Hfd.stuk

1.

Regio

De organisatie is werkzaam in één of meerder gemeente(n) in de regio
Zuid-Holland Zuid.

7/8

2.

Intenties

De organisatie onderschrijft de intenties van de aangesloten partijen.

2

3.

Structuur

De organisatie is op de hoogte van de structuur van het netwerk.

4

4.

Meerwaarde

De organisatie realiseert zich de meerwaarde van het Autismenetwerk
Zuid-Holland Zuid.

3

5.

Resultaten

De organisatie levert, waar mogelijk, een bijdrage aan één of meerdere resultaten.

1

6.

Financiering

De organisatie is op de hoogte van het benodigde budget van het netwerk en
levert een financiële bijdrage volgens de verdeelsleutel.

9

7.

Duur convenant

Het convenant loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2021.

8.

Eerder beëindigen

Het convenant eerder beëindigen kan jaarlijks echter uiterlijk voor 1 augustus. (Dit i.v.m. een sluitende begroting voor het jaar daarop. Beëindiging kan
gevolgen hebben voor de bijdragen van organisaties of inzet uren coördinator).

9.

Ondertekening

De ondertekening vindt plaats in mei/juni 2018 of op elke later moment als
een nieuwe organisatie aan wilt sluiten. De bijdrage wordt verrekend na datum van ondertekening.

6

Aldus overeengekomen door: initiërende organisatie (MEE Plus en MEE RR):
MEE Rotterdam Rijnmond

Dhr. R.G. Scalzo
Directeur/bestuurder

MEE Plus
Regio ZHE, AV, Drechtsteden

Dhr. G.B. van der Vlies
Bestuurder

en de deelnemende organisatie:
Datum
Naam organisatie
Adres organisatie
Naam bestuurder/directeur (of gemandateerde)
Handtekening

Voorbeeld formulier,
deze niet tekenen maar het bijgeleverde
ondertekeningsformulier
Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2019-2021
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